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SOLIDARITEIT 

met vlaams-brabant 

en de brusselse vlamingen 

vandaag te 15 u: 

VLAAMSE BETOGING TE DILBEEK 
(lees verder biz. 5) 

agglomeraties en federaties van gemeenten 
Vorige week donderdag kregen de volksvertegenwoordigers 

dan eindelijk toch de tekst in handen van het wetsontwerp op de 
agglomeraties en federaties van gemeenten (nr 868), Kennelijk 
is er in extremis nog heel wat gehakketak geweest in regerings
kringen over bepaalde art ikelen van het ontwerp. Allerlei poli
t ieke rekensommetjes kwamen eraan te pas. Blijkbaar telde voor 
sommigen enkel de vraag « hoe kan ik het best mijn macht en 
invloed uitbreiden door middel van de nieuwe s t ruktuur ? » Zo 
viel het bijvoorbeeld op dat de bladen op 30 januari voor de gent-
se agglomeratie no? acht gemeenten voorzagen. In het ontwerp 
zijn het er inmiddels 15 geworden. Omwille van rationele motie
ven, of om de geeuwhonger van Geraard Van den Daele te stillen 
en tegemoet te komen aan de wensen (en berekeningen) van het 
arrondissementele CVP-bestuur ? 

halfslachtig 

Zowat iedereen is het erover 
eens dat het een halfslachtig 
ontwerp is geworden. Het be
vat ofwel te veel ofwel te wei
nig en voldoet niemand. De 
regering heeft de moed niet op
gebracht over te gaan tot een 
drastische fuziepolitiek : de tijd 
is voor eengemaakte grote ag
glomeraties kennelijk nog niet 
rijp. Men roept een nieuwe be
stuurslaag in het leven met be
perkte bevoegdheden en men 
hoopt naiefweg dat geleidelijk 
steeds meer bevoegdheden zul
len overgeheveld worden van 
de gemeenten naar de federa
tie- en agglomeratieiichamen 
Voor de bevolking wordt het 
alleen maar moeilijker en on
doorzichtiger. Overigens brengt 
het ontwerp voor de nijpende 
financiële problemen van de 
grote agglomeraties geen enke
le oplossing. Maar laten wij 
even kijken wat er zoal in dat 
Uitgebreide wetsontwerp (248 
art ikelen) te lezen staat. Laten 
wij vooraf zeggen dat over de 
afbakening van de diverse fe
deraties van gemeenten nog 
niets bekend is. Dit schijnt 
trouwens een erg omslachtige 

en tijdrovende aangelegenheid 
te worden, want de regering 
wil eerst de betrokken gemeen
ten raadplegen. 

de « supergemeenten » 

Er worden in het land 5 grote 
agglomeraties gevormd • Ant
werpen, Gent, Brussel, Char
leroi en Luik. De brusselse ag
glomeratie blijft voornamelijk 
om kommunautaire redenen 
beperkt tot de bekende 19 ge
meenten. Charleroi wordt een 
konglomeraat van 30 gemeen
ten. Luik van 34. De gentse ag
glomeratie zal, behoudens wij
zigingen tijdens de bespreking 
van het ontwerp, bestaan uit 
volgende 15 gemeenten : Af-
snee, Drongen, Evergem, Ert-
velde, Gent, Gentbrugge, Lede-
berg, Mariakerke. Merelbeke. 
Oostakker, St. Amandsberg. St. 
Denijs-Westrem, Wondel gem 
Zelzate en Zwijnaarde. De ant-
werpse agglomeratie uit : Ant
werpen, Berchem. Borgerhout 
Deurne, Ekeren, Hoboken, Hoe
venen, Merksem, Mortsel, Wil
rijk en Zwijndrecht. 

Elk van die agglomeraties 
krijgt een agglomeratieraad en 
een agglomeratiekollege, waar

van het aantal leden varieer t 
volgens het bevolkingsgetal. 
Voor Brussel worden dat 83 
raadsleden en 13 kollegeleden, 
voor Antwerpen 75 en 11, voor 
Gent 51 en 9. De raadsleden 
worden via rechtstreekse ver
kiezingen aangeduid. Zal dit 
nog gebeuren vóór 1 september 
1971, dag waarop te Brussel de 
«l iberté du père de familie» 
wordt ingevoerd die. zoals ge
weten, door een regeringsbelof
te aan elkaar gekoppeld wer
den ? Niemand gelooft het. De 
hele vraag is maar : zal in dit 
geval ook de wederinvoering 
van de beruchte « liberté » wor
den uitgesteld, of wordt het de 
zoveelste fopperij voor de Vla
mingen ? 

De vorming van de agglome-
ratiekollegcs zou gebeuren door 
akkoorden onder meerderheids
partijen f zo wenst het de CVP) 
of volgens het proportionali
teitsbeginsel (werd in de rege
ringsverklaring voorzien, en 
daar schijnor. ook de socialisten 
wel iets voor te voelen). 

bevoegdheden 

Een deel van de huidige 
gemeentelijke bevoegdheden 
wordt overgedragen aan de ag
glomeratie- (en federatie-) li
chamen. De aanneming van al
gemene plannen van aanleg, 
van bijzondere plannen van 
aanleg voor gemeenten met 
minder dan 5000 inwoners, het 
uitbrengen van adviezen over 
gewestplannen, de bouw- en 
verkavelingsverordeningen, de 
afgifte van verkavelingsver
gunningen die de aanleg of wij
ziging van wegenis inhouden, 

de afgifte van bouw en verka
velingsvergunningen van on
roerende goederen in gemeen
ten met minder dan 5000 inwo
ners, ophaling en verwerking 
van huisvuil, opvangen en zui-

, veren van het afvalwater, ont
watering, brandweer, dringen
de geneeskundige hulpverle
ning, ekonomische expansie, 
slachthuizen, bezoldigd vervoer 
van personen, beveiliging en 
bescherming van het leefmi
lieu, het kamperen, het vast
stellen van de plaats voor pu
blieke markten, de begraaf
plaatsen, l i jkverbranding en 
columbariums. 

Bovendien krijgen ze nog de 
volgende aanvullende bevoegd
heden : toerisme, grondbeleid, 
openbare parkings, onderwijs 
en kuituur, sociale en medico-
sociale uitrusting, huisvesting 
en vernieuwing van het woon-
milieu en van het landschap. 

In die nieuwe organen kun
nen alle Belgen worden verko
zen die ten minste 21 jaar zijn 
en in de agglomeratie wonen. 
Over de mogelijkheid tot « ku-
mule ren» met andere manda
ten is reeds heel wat te doen 
geweest. Volgens het ontwerp 
mogen parlementsleden ook in 
een agglomeratiekollege zete
len... Wie niet mogen zetelen 
in de raad ; zij die ook niet in 
een gemeenteraad mogen zete
len (magistraten, aktieve mili
tairen, politie en rijkswacht, 
personeelsleden van de betrok
ken gemeenten) ook niet de 
provinciegouverneurs, leden 
van de bestendige deputatie, 
provinciale griffiers en arron-
dissementskommissarissen 

Burgemeesters en schepen 
van de betrokken gemeenten 
mogen wel deel uit maken van 

de agglomeratieraad, maar niet 
van het kollege. 

Over de financiële middelen 
van de nieuwe instellingen, he t 
fameuze « overlegorgaan» dat 
de agglomeratie met omliggen
de federaties van gemeenten 
moet verbinden, en over de 
speciale bepalingen voor het 
wespennest Brussel willen wij 
het een volgende keer hebbea 

de volksunie 

op het scherm 

Lezer, vergeet niet uw 
tv-toestel aan te zetten 
volgende donderdag 25 fe
bruari te 19 u. 15. Het 
kwartiert je vóór het 
nieuws is die dag voorbe
houden aan onze part i j . 

Vlak vóór het afsluiten van 
deze krant telefoneerde een 
medewerker ons nog dat de 
middenstandershetoging twee 
volle uren lüng in kompakte 
rijen door de lanen van de 
brusselse binnenstad trok. 

een sukses 
Midden grote groepen Vt/» 

gezinde middenstanders stap
ten ook een 15-tal simpatiseren-
de senatoren en volksvertegen' 
woordigers van onze partij mee 
op. 

een derde maclil 

(Brussel, donderdag). Terwijl wij deze regels t ikken verzamelen zich op het 
brusselse IJzerplein een grote massa zelfstandige arbeiders uit het ganse land. 
Straks wordt het een triomfantelijke betoging, de betoging van de (eindelijk !) 
eendrachtig geworden middenstand. Want dit zal het gedenkwaardige feit van 
deze dag blijven : de staking is indrukwekkend algemeen. Nooit voorheen waren 
de zelfstandige arbeiders zo solidair en zo vastbesloten in de strijd. 

Is die prachtige eendracht van vandaag slechts een eendagsvlieg ? 
Pas enkele dagen geleden nog schreef nog een antwerpse krant dat het NCMV 

niet zo gelukkig was met de handhaving van het stakingsparool nadat de rege
ring in de zaak van de BTW-provisie toch door de knieën was gegaan. Op de 
bijeenkomst van het Gemeenschappelijk Front vorige maandag stonden twee 
strekkingen lijnrecht tegenover elkaar : zij die meenden dat het nu welletjes 
was met de akt ie en zij die in deze staking slechts een etappe wensen te zien 
in de strijd voor de belangen van de zo vaak vergeten en verguisde groep van 
de zelfstandigen. 

Voor hen heeft de eendrachtige manifestatie van 18 februari 1971 de betekenis 
van een spektakulaire zelfbevestiging : de middenstand als derde grote sociale 
macht. 

Wie er bij dit alles maar lullig bijloopt, dat is de regering en in de allereerste 
plaats minister Snoy et d'Oppuers. Dat hij van psichologie en public relations 
geen snars afweet, tot daar nog aan toe, maar dat hij na een Jaar uitstel nog zo 
haastje repje en zonder iemand te raadplegen met zijn provisie-plannen moest 
voor de dag schieten is voor een beleidsman hoogst bedenkelijk. En dan nog 
beweren tegen alle redelijkheid in dat er aan die BTW-provisie eenvoudig niet 
te tornen viel, dat het een sluitstuk van de hele hervorming was en patati en 
patata. Tot de middenstandersvuist zwaar op de tafel bonkte. En wat zien we 
dan gebeuren : plots kan men toch van die provisie afstappen, en in een hand-
draai is een wisseloplossing gevonden. Het ergerlijkste van al is nog dat een 
dergelijke marionet, een dergelijke windhaan gewoon kan aanblijven als minis
ter. Dat de regering doet alsof er niets is gebeurd, en overgaat tot de orde van 
de dag. « Gouverner, c'est prévoir », zeggen ze in het Frans. Voor de regering 
Eyskens betekent regeren blijkbaar : achter de gebeurtenissen aanhollen, toe
geven aan de zwaarste druk. Elk trekke er de passende besluiten uit. 



WIJ 

grootse aktie 

In 1962 erkende iedereen 
(Vlaming én Waal) dat de 
Voerdorpen vlaamssprekend 
waren en daarom ook reeds 
tientallen jaren (ondanks hun 
officiële indeling bij Luik) ad
ministratief door Tongeren en 
Hasselt geholpen werden (Be
lastingen, Douane, enz). Tot 
dan toe was er nooit een franse 
school noch kerkdienst geweest, 
ondanks diezelfde luikse pro
vinciale indeling ! 

Nu nog is de streektaal van 
hijna alle inwoners het Neder
lands. Eén en dezelfde Voertaal 
ondanks het verschil in gezind
heid ! De luikse of lirnhurgse 
voorkeur is geen taalverschijn-
sel, maar een gevolg van secia-
le druk en kleine dorpspolitiek! 

Het moet daarom gedaan zijn, 
telkens opnieuw de Voerstreek 
in opspraak te brengen ! Het 
toekennen van faciliteiten aan 
enkele ingeweken franstalige 
rariteiten (géén 5 %) was, zo
als op andere plaatsen, een on
vergeeflijke fout ! De onwette-
lijkheden en alle andere moei
lijkheden zijn daarmede begon
nen. Ook hier blijven de eigen 
Vlaamse leiders de hoofdschul
digen. Waarom (zoals in en 
rond Brussel) wordt de voort
durende onwettelijkheid straf
feloos verzwegen, aangemoe
digd en bekrachtigd ? Terwijl 
de kleinste misstap wordt aan
gedikt, uitgebuit en bestraft ! 
Zijn ook hier sommige minis
ters loel onpartijdig en niet in 
overtreding met de Wetgeving? 
Waar blijft de reaktie van al de 
limburqse vertegenwoordigers 
in verband met de onwettige 
tel f or muiier en in de Voerdor
pen ; het onderwijs en andere 
wetsovertredingen van gemeen
te- en schoolbesturen ? 

De Voerstreek doet een be
roep op alle vlaamse ministers 
en parlementairen, op alle 
Vlaamse kuituur- en studenten
verenigingen voor een grootse 
•Vlaamse aktie voor Brussel, de 
Voer, het leger, de openbare 
diensten, enz, enz. Een vlaams 
front !!! Dat alleen kan ons 
redden ! 

M.B. te Moelingen 

sindikale vrijheid 

In « Gazet van Antwerpen » 
van 28-1-71 lees ik het volgen
de : « Tijdens de uiteenzetting 
van minister Major (vroeger 
een sindikalist) had een korte 
woordenwisseling plaats tussen 
de minister en de hh. Van Hae-
gendoren en Jorissen (VU), 
(proficiat voor deze heren). 
Beide senatoren vonden het 
ondemokratisch dat de bestaan
de vakbonden zich verzetten 
(wel voorzichtig uitgedrukt) 
tegen de oprichting van nieu
we sindikaten. De minister be
klemtoonde dat het oprichten 
van nieuwe sindikaten de ma
nipulaties van firma's om vrije 
vakbonden aan zich te binden 
zou dienen. De bestaande sin
dikaten kunnen er enkel door 
ontkracht worden ». 

Wat moeten wij hieruit be
sluiten ? Dat enkel de bestaan
de sindikaten de beste zijn en 
zij alleen weten hoe alles moet? 
Dus géén andere sindikaten. 
Hieruit worden dan maatrege
len getroffen, zodat het onmo
gelijk wordt andere sindikaten 
die het ook kunnen niet erkend 
kunnen worden. Dhr Major zou 
misschien ook willen dat er 
geen oppozitie-partijen meer 
hestonden, want de traditionele 
partijen kunnen het toch steeds 
heter en weten immers alles. 
Dat noemt men dan vrijheid 
van vereniging zoals in de 
grondwet staat inge.'^chreven. 
Dat noemt men dan vrijheid 

van sindikalisme ! Ik noem dat 
verplicht sindikalisme onder 
de roden en de gelen. Dit is 
diktatuur ! Maar laten wij het 
de heren van rood en geel 
maar eens voorgoed voorzetten 
Wij zijn geen honden. Een hond 
eet uit elke teil. Wij Vlamin
gen niet! 

Daarom hoop ik dat de VU-
parlementsleden hun uiterste 
best zullen doen (zoals bij de 
(Grondwetsherziening) om hier
in verandering te brengen op 
grond van hun kongres 19 en 
20 april 1969. (Elfde kongres). 

L.R. te Borgerhout 

« des étrangers 
a bruxelles 

Dit gebeurde werkelijk in 
Brussel, in 1970. 

Een Vlaming die in het Ne
derlands (taal van 60 % der 
Belgen) wou worden bediend, 
hoorde de verkoopster naar 
achter roepen : « il y a un 
étranger ici ». (Er is hier een 
vreemdeling). Dergelijke dom
heden of onbeschoftheden ge
beuren dagelijks in « onze 
hoofdstad ». 

Ons antwoord is eenvoudig : 
Koopt in Brussel alleen bij hen 
die beleefd zijn en onze taal 
kunnen en willen spreken. 

Spreek in Brussel steeds be
schaafd. Zo helpen we in Brus
sel, onze hoofdstad, de wantoe-
toestanden saneren en helpen 
we onze eigen mensen. 

Vergeten we ook niet dat we 
in onze eigen gemeenten goed 
en zonder problemen kunnen 
kopen. 

Vlaamse Volksbeweging, 
Afdeling Asse. 

vu en sociale beweging 

Met genoegen stel ik vast dat 
de Volksunie daadwerkelijk de 
protestbeweging tegen de BTW-
provizie steunt. Zo stapte de 
bijna voltallige gemeenteraads-
fraktie van de VU aan de kop 
van de betoging te Brugge. Ze 
was behalve één volksvertegen
woordiger van de CVP de eni
ge politieke partij die zo duide
lijk deze rechtvaardige protest
beweging steunde. Waar hieven 
de « gepatenteerde verdedigers 
van de middenstand » zoals de 
PVV en het NCMV ? Hun ver
tegenwoordigers waren in geen 
velden en wegen te bespeuren! 

C.V.B, te Brugge 

eenheid gewenst 

Nu de middenstand zich naar 
aanleiding van de protestbewe
ging tegen de BTW-provizie 
verenigde kan de vraag gesteld 
worden of de beweging niet 
kan verdiept en verbreed wor
den. Het protest van de mid
denstand mag niet beperkt blij
ven tot de BTW-misbruiken 
van Snoy en konsoorten, ook 
andere grieven dienen onder
streept te worden. De midden
stand hoopt dat het eenheids-
front geen eendagsvlieg zal 
zijn al valt vanwege de kleur-
partijen, die de middenstand 
misbruiken, te vrezen dat ze 
hun aanverwante midden
standsgroeperingen weldra zul
len kunnen bewegen het een-
heidsfront te verlaten. 

Het is met de middenstand 
alsnog zoals met de Vlamingen: 

hun eenheid is dringend ge
wenst maar is er voorlopig nog 
niet. De snelle kapitulatie van 
Eyskens voor de verenigde 
middenstanders zou voor de 
Vlamingen een les moeten zijn: 
alleen wanneer men de handen 
in mekaar slaat bereikt met 
iets. 

CA. te Antwerpen 

affichen 

Hoe simpatiek ik ook sta te
genover de aktie der verenig
de middenstand tegen de BTW-
waarborg hab ik me geërgerd 
aan de eentalig franse affichen 
waarmee de eendagsstaking en 
-betoging op 18 februari in de 
brusselse winkels werd aange
kondigd. Slechts in zeer weinig 
winkels en zaken werd ook de 
nederlandstalige affiche (die 
bestond dus) aangebracht. De 
brusselse middenstand heeft 
hier een kans gemist om het 
beter te doen dan de baas gan-
zendonken, die veranfwoorde-
lijk zijn voor de huidige rotsi
tuatie in de « hoofdstad ». 

Als we dan weten dat er on
der die vele winkeliers heel 
wat ingeweken Vlamingen zijn 
doet het gemis aan elementaire 
beleefdheid tegenover de Vla
mingen in het Brusselse des te 
pijnlijker aan. Zal men in 
onze « capitale » dan werkelijk 
nooit wijs worden ? Of is de 
anti-vlaamse druk er reeds zo 
sterk ? 

V.D.K. te Gent 

irma iaplasse en 
het verzet 

De schuld van Irma Laplasse 
is niet bewezen. Zelfs niet na 
al dat geschrijf in de kranten. 
Men zou veeleer gaan geloven 
dat deze eenvoudige vrouw on
schuldig werd gefuziljeerd. Er 
zijn vele redenen om dit te ge
loven : 

Bekentenissen werden afge
dwongen : Irma Laplasse en 
haar dochter werden vrij erg 
mishandeld door leden van het 
Verzet en door een opgeruide 
menigte. 

Ergerlijke eenzijdigheid van 
het onderzoek, geleid door de
zelfde persoon die als orgaan 
van de wet optreedt. 

Intimidatie van getuigen ten 
ontlaste en weigering deze te 
horen. Nu vindt men getuigen 
hij de vleet, in 1945 had men er 
geen tijd voor... 

Eenzijdige samenstelling van 
het dossier waaruit al wat gun
stig is voor de beklaagde, stel
selmatig wordt geweerd. 

Wat de reeks artikelen van 
de heer J.M. Pylyser betreft, ze 
overtuigen niet, ze krioelen im
mers van veronderstellingen en 
twijfelachtige en vooral veel te 
laat afgelegde getuigenissen. 
Pylysèr is leider der laatste pa
triotten te Oostduinkerke. Bij 
de verkiezingen stelde hij zich 
kandidaat tegen de lijst van 
burgemeester Loones. Men weet 
nu welk vlees men in de kuip 
heeft ! 

De verklaringen van J. Bals 
zijn leugenachtig en men dient 
er ook geen rekening mee te 
houden. 

Deze persoon staat reeds sinds 
1945 als oorlogsmisdadiger aan
geschreven. Nu vindt men na 
25 jaar deze persoon terug 1 
Moet het verzet zijn aanlwu-
ding niet eisen ! Ze deden wel 
de oude Byttehier aanhouden ? 

Wat het Verzet betreft : hier 
in België heeft het Verzet de 
oorlog geen 24 uren korter ge

maakt en was dus van militair 
.standpunt gezien nutteloos. 

De verzetslieden van Oost-
duikerke hadden geen enkele 
reden om vader en zoon La
plasse aan te houden. Want lid 
zijn van het VNV of van het 
NSJV was geen kollaboratie ! 
Het verbod van lidmaatschap 
werd te Londen uitgevaardigd 
en is niet wettelijk omdat het 
niet ter kennis gebracht werd 
van alle Belgen door middel 
van het Staatsblad. 

Wat zei onze grote Gerard 
Walschap in een interview in 
Humo aan reporter H. De Co-
ninck ? « In 't begin van de 
oorlog was iedereen kollabora-
teur, op 't einde was iedereen 
die een beetje handig was dan 
weer verzetsman ». 

G.D. te Leffinge 

alwetende minister 

Op 13 februari was er een tv-
programma «Trefpunt» van 
minister Vermeylen met le
raars en studenten. Onder
werp : «Moeilijkheden in het 
Rijksonderwijs ». 

Op de vraag van de leraars 
en de studenten om inspraak 
antwoorde minister Vermey
len : « Als ge al de vergaderin
gen die ik en mijn medewer
kers hebben belegd moest sa
menbundelen het zouden er 
honderden zijn.» 

Nv, is het zo dat leraars niets 
hebben aan een vergadering 
waar ze de ministeriële ideeën 
mogen aanhoren en wel eens 
hun vraagje mogen plaatsen, 
maar loaar voor de rest alles 
blijft zoals het was. 

Inspraak moet er zijn in de 
werkvergaderingen, daar waar 
de ideeën geboren worden en 
waar de problemen worden op
gelost. 

Een bizonder pijnlijk mo
ment voor de minister was 
toen hij moest toegeven dat 
om «politieke redenen» zijn 
hoge raad waar studenten en 
leraars inspraak zouden hebhen 
nog niet gereed gekomen was; 
maar intussen worden de plan
nen voor veranderingen in het 
onderwijs toch maar uitge
werkt. Zonder inspraak. Nee. 
onze ministers reageren nog te 
veel vanaf de preekstoel met 
zondags sermoenen en herder
lijke brieven. 

Gevolg van dit alles is een 
improvizatiebeleid : denk maar 
even aan de mijnwerkersionen 
die een jaar geleden ook hoog 
genoeg waren (ze kregen ach
teraf dan toch maar 24 % bij) 
of aan de provizie op de BTW 
of aan de taalwetten. 

Nee, indien er inspraak 
moest zijn zou een minister 
zichzelf soms pijnlijke momen
ten en gezichtsverlies hespa
ren; tenzij hij natuurlijk de ti
tel van dit artikel met een ge
rust geweten hoven zijn bed 
zou durven hangen. 

J. D. te Genk. 

land der dwazen 

Onlangs werd in de dagblad
pers het verslag opgenomen 
over de gemeenteraadszitting 
in de kleine landelijke zuid-
vlaamse gemeente Schorisse, 
waar belangrijke initiatieven 
werden toegelicht. 

Het gaat hier namelijk over 
het oprichten van een rekrea-
tiecentrum in het enige hos dat 
de gemeente nog bezit : het 
«Bos te Rijs t». 

Het projekt, door een west-
vlaamse belangengroep naar 
voor gebracht, scheen zeer 
goed in de smaak te vallen van 
de plaatselijke PVV-meerder-
heid. En zo op het eerste ge
zicht zou men inderdaad ge
neigd zijn het ook te gaan toe
juichen. 

Men moet echter de plaatse
lijke toestand gaan verkennen, 
en vooral de motieven onder
zoeken, om tot een fameuze 
ontnuchtering te komen. In een 
'smalle hosstroók als het «Bos 
te Rijst •», zowat dertig hektare 
groot, in het gewestplan vast
gelegd als groenzone, zou men 
drieJionderd zes en veertig zo

merverblijven gaan bouwen; 
een paardenmanège, een over
dekt zwembad, speelterreinen, 
ter beschikking van de toekom
stige kopers, ja zelfs vier hek
tare visvijvers, en dat alle
maal zonder een enkele boom 
om te hakken. Van utopie ge
sproken ! 

We mogen daarbij niet de 
zich opdringende wegenaanleg 
en parkeergelegenheden uit het 
oog verliezen, alsook de onver
mijdelijke nevenverschijnse
len, zoals café-restaurants, ca
ravanning, later heimelijk bij
gebouwde garages enz. 

Zeg me, waar zullen de ha
men nog staan ? 

Men moet niet erg pienter 
zijn om de ware bedoelingen 
van de ontwerpende maat
schappij zo te raden : veel geld 
uit de zaak kloppen. De schone 
natuur kan hen geen snars 
schelen. Rekreatiecentrum is 
een geslaagd woord, dat er nu 
eenmaal nodig is om de zaak 
aan het rollen te krijgen. 

Daarom is het hoog dringend 
dat er reaktie komt. Wanneer 
de zaagmachienes aan het jan
ken gaan is het te laat. We 
kennen voorheelden van na
tuurverwoesting hij de vleet in 
Vlaanderen. Of zijn we dan 
werkelijk het land der dwazen, 
zoals prof. Van Isacker be
weert ? 

Hoelang nog zal het mogelijk 
blijven dat de macht van het 
geld nergens hinder onder
vindt, om zoals hier honderden 
schreewlelijke bouwsels neer 
te droppen, en daarvoor een 
laatste stukje onvervalste na
tuur, dat ons toch allemaal toe
behoort, te verwoesten. 

En dat terwijl de kleine man, 
wiens bouwgrond toevallig in 
de groenzone gelegen is, zijn 
dromen om er een eigen huisje 
te houwen kan laten varen. 

Groenkomitee Schorisse. 

kerk en zeden 

Thomas Triphon uit Gent 
mag voor mijn part denken 
wat hij wil over de alzijdigheid 
van de seks en de in zijn ogen 
enorme « flater » van de kerk. 
Ik hen nochtans van mening 
dat kerkelijke richtlijnen niets 
te maken hebhen met een par
tijpolitiek blad als « WIJ », en 
dat bedoelde lezershrief niet op 
zijn plaats is in een blad waar
voor wij dagelijks abonnees 
moeten werven. Er zijn seks-
blaadjes genoeg waar men over 
het «evoluerend seksueel le
ven » kan schrijven. Zelf ben 
ik blij dat er eindelijk eens een 
stem te horen viel vanwege de 
kerk, en dan wil ik over de 
grond van de zaak niet uitwei-
den om niet in het euvel van 
Triphon te vallen. 

J. N. te Oostende 

kwb 

Gisteren kreeg ik van een 
KWB-er een strooibiljet toege
stopt. Zwarte tekst op geel pa
pier. «Over de vlaamse bewe
ging » dacht ik « eindelijk gaat 
de KWB er ook eens werk van 
muken ». 

Maar neen, het ging (en dat 
acht ik ook hoogst belangrijk) 
over rechtvaardigheid en ge
lijkheid zoals pater Wuytack 
en die KWB afdelingen deze 
beoefenen. Tegen de verschih 
lende klassen op treinen en in 
hospitalen, en diensten van 
verschillend kaliber in de 
Kerk. 

Niet mis vind ik, maar is de 
verdrukking van Vlaanderen 
in dit land, het federalisme, de 
onrechtvaardigheden te Brus
sel, om ons bij deze kwestie» 
maar te houden, ook niet be
langrijk ? 

G.D.W. te Gent. 

Oe redaktle draagt geen ver> 
antwoordelijkheld voor de fn« 
houd der gepubliceerde lezers-
brfeven. Ze behoudt zicb het 
recht van keuze en inkorting 
voor Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 



WIJ 

perswereld : 

een bonte « groep naHonaal» 

(aco) — Hartelijk kunnen we de receptie niet noemen die dins
dagnamiddag: op liet brusselse stadhuis lieeft plaatsgehad naar 
aanleiding van de oprichting van « Groep Nationaal » : een nieu
we vorm van samenwerking tussen dagbladen op het gebied van 
de publiciteit. 

Burgemeester Cooremans was aanwezig, maar onderscheidde 
zich door zijn zwijgzaamheid. Indien hij alleen in het Frans een 
toespraak gehouden had, zou de afstraffing al te hard zijn aange
komen voor de acht nederlandstalige dagbladen die deel uitmaken 
van « Groep Nationaal » (wat een naam !) en waartoe o.m. « De 
Standaard » en « Gazet van Antwerpen » behoren. Van de andere 
kant is een in het Nederlands gehouden toespraak onverenigbaar 
met het imago van stompzinnige Vlaminghater, imago waarop 
burgemeester Cooremans blijkbaar biezonder gesteld is. 

Waarom de leiding van « Groep Nationaal » in die omstandig
heden er volstrekt aan hechtte toch een receptie te houden op het 
brusselse stadhuis, weten we niet. Misschien omdat schepen Van
den Boeynants beloofd had dat de onbeschoftheden jegens de 
Vlaamse (en zeer machtige) partners van de nieuwe kombinatie 
tot een minimum zouden beperkt blijven. 

ideologie speelt geen 

rol 

Wat de kombinatie zelf be
treft, zien we er wel een zeke
re logika in, al blijven zeer 
belangrijke voorwaarden en 
doeleinden vooralsnog onbe
kend voor de buitenstaanders. 

« Groep Nationaal » omvat 
acht Vlaamse dagbladen die sa
men « Groep Eén » uitmaken 
— de suksesrijke verbinding 
op de nationale publiciteits-
markt die « Gazet van Antwer
pen », de « Standaard-groep » 
en « Het Belang van Limburg » 
omvat en die een geduchte 
macht is in de belgische rekla-
mewereld. 

Bij de acht franstalige dag
bladen van « Groep Nationaal » 
dienen eerst « La Libre Belgi-
que » en « La Dernière Heure » 
vermeld — twee bladen die in 
het teken van de nauwe samen
werking veel verder zijn ge
gaan dan de leden van Groep 
Eén : « La Libre Belgique » 
kocht een aanzienlijk pak aan
delen van « La Dernière Heu

re », en heeft vermoedelijk een 
optie voor de rest. 

Verder vindt men bij de 
waalse dagbladen van « Groep 
Nationaal » een paar kleinere 
katolieke en zelfs een socialis
tisch dagblad. 

Terwijl in « Groep Eén » nog 
een zekere politieke en geeste
lijke samenhang bestaat, is de 
waalse vleugel van « Groep 
Nationaal » een staalkaart van 
allerlei opinies. Dat is echter 
niet zo erg. Politieke en ideo
logische homogeniteit is niet 
nodig bij de vorming van een 
groep die, volgens zekere on
derlinge afspraken, wil ageren 
op de uit zich zelf volmaakt on
zijdige publiciteitsmarkt. 

Een zo nauwe band als er 
bestaat tussen de leden van 
« Groep Eén » zal er wel niet 
bestaan. Maar dat « Groep Na
tionaal » een kombinatie in het 
ijle zou zijn, zonder een duide
lijk praktisch streefdoel, en 
zonder zekere gemeenschappe
lijk toegepaste kondities — 
dat geloven we niet. Wie 
« Groep Nationaal » opricht, 
weet waarom hij het doet. Dat 
gebeurt niet om in het vage 
een paar beginselen van demo-
kratie en persvrijheid te pro-
klameren, zoals gebeurde in de 
vage tekst waarmee de nieuwe 
groep haar geboorte heeft aan
gekondigd. 

Het kan alleen maar eeh zin 
hebben indien een gemeen
schappelijk optreden jegens de 
voornaamste bronnen van de 
dagbladpubliciteit in dit land 
in voorbereiding is, met alle 
gevolgen van dien wat tarieven 
en kondities betreft. De publi
citeitsmarkt in België zal er 
dan nog wat meer oligopolis-
tisch uitzien. 

Dat ligt mischien in de logica 
van het kapitalisme, maar het 
weekblad « Wij » is blij dat het 
aan deze dwangpozities van de 
publiciteitsmarkt en van de 
dagbladexploitatie ontsnapt is. 
We zijn leefbaar op een vol
strekt autonome bazis, ook in 
de technische en materiële 
sfeer. We hopen dat de lezers 
het belang van deze pozitie 
zullen inzien en ons zullen hel
pen om ons te handhaven, wat 
er verder ook mag gebeuren 
in de grote pers van het esta
blishment. 

wi j blijven wat we zijn 

De vraag die dient gesteld 
is, welke de regels zijn tot de 
toepassing waarvan de leden 
van « Groep Nationaal » zich 
verbonden hebben. 

vlotte ledenslag 
De hernieuwing van de lidmaatschapskaarten is in de 
meeste afdelingen volop aan de gang. Inmiddels komen 
de nieuwe aansluitingen vlot binnen. Als wij de stand 
(nieuwe leden) nu even vergelijken met wat binnen 
was midden februari vorig jaar — en 1970 was een suk-
sesvol jaar — dan ziet het er voor de verschillende ar
rondissementen ongeveer zo uit : 

Aalst : fel achterop, maar men is daar nu terdege op 
gang gekomen ; 

Antwerpen : sterke aangroei, verspreid over gans het 
arrondissement; 

Brugge : staat ongeveer even ver als vorig jaar zelfde 
tijd. Grote winst in de afdeling Knokke ; 

Brussel : duidelijke winst. Uitblinker is hier de afde
ling St. Jans-Molenbeek ; 

Dendermonde : niet zo schitterend... Zele boekt noch
tans een mooie winst ; 

Gent-Eeklo : grote vooruitgang, vooral te danken aan 
de ledenexplosie in het Meetjesland ; 

Hasselt : winst. Tessenderlo, Genk en St. Truiden boe
ken mooie cijfers ; 

leper : nog wat bijbenen, jongens ! De afdeling leper 
doet het overigens goed ; 

Kortrijk : achterop. Lendelede wint goed bij ; 

Leuven : grote winst, o.m. in Leuven-Stad zelf ; 

Mechelen : enorme vooruitgang, het sterkst te St. Ka-
telijne-Waver, Mechelen, Nijlen en Duffel ; 

Oudenaarde : moet nog heel wat ophalen. De afdeling 
Kluisbergen gaat erop vooruit ; 

Oostende-Veurne-Diksmuide : prachtige cijfers o.m. in 
Oostende, Koekelare en De Panne. Dit arrondissement 
overschreed als eerste zijn norm-71 voor hernieuwingen 
én nieuwe aansluitingen samen. Proficiat ; 

Roeselare : winst, vooral te Izegem ; 

St. Niklaas : verdubbeld. Mooie cijfers te St. Niklaas 
en te Belsele ; 

Tongeren-Maaseik : duidelijk achterop, winst te Lom
mei ; 

Turnhout: moet nogal wat inhalen. De afdelingen Turn
hout en Vorst-Kempen doen het overigens biezonder 
goed. 

Onze indruk : de ledenslag verloopt — op enkele arron
dissementen na die nog op dreef moeten komen — 
overal biezonder vlot. Het ziet er naar uit dat de rezul-
taten merkelijk beter worden dan vorig jaar, en toen 
al mochten wij echt wel tevreden zijn. 

de sa e ge r, de os en de mus 
Kijk-es aan zeg, we staan er zelf versteld van : 

onze goeie kennis De Saeger is er warempel in ge
slaagd, deze rubriek maandenlang te ontlopen. Ter
wijl de slag van de grondwetsherziening woedde, 
hield hij zich nauwkeurig op het achterplan, wijzer 
dan destijds op Hertoginnedal en aan jongere en 
argelozer kollega's gulhartig de gelegenheid gun
nend om op hun beurt een flinke knauw in hun 
reputatie te krijgen. De man verdween vrijwel 
spoorloos achter zijn dossiers op Openbare Werken. 
En de gebruikelijke wissewasjes — verzakkende 
autosnelwegen, gebroken of verkeerd gelegde brug
gen — vielen doorgaans zozeer in de schaduw van 
dringender en belangrijker politieke gebeurtenis
sen, dat de heer De Saeger zich vrijwel een heel 
jaar lang kon doen vergeten. Het is met ministers 
net zoals met volkeren : heureux les portefeuilles 
sans histoire(s). 

De man ontsnapt thans op het nippertje aan het 
geluk. Daar de volksverontwaardiging zich de jong
ste weken met grote kracht richtte tegen de snode 
BeTeWeter Snoy, achtte De Saeger het ogenblik 
gunstig voor een politiek maneuver waarvan hij 
hoopte, dat het ongemerkt in de plooien van de fis
kale aktualiteit zou vallen. Deze berekening klopte 
nog bijna ook op de koop toe. Het maneuver ging 
wel niet helemaal ongemerkt voorbij, de kranten 
maakten er inderdaad toch wel gewag van, maar 
tot zijn tevredenheid zal de minister gemerkt heb
ben dat de voor de hand liggende kommentaar ach
terwege bleef. Omdat inderdaad het joernalistieke 
gilde zijn dagelijkse ijver botvierde op de BTW, de 
federaties en de agglomeraties. Het maneuver De 
Saeger zou praktisch ongemerkt voorbij gaan, ware 
er niet het spreekwoordelijk stalen geheugen van 
dio Genes. In alle bescheidenheid gezegd, natuur
lijk. 

Na onszelf op dit komplimentje te hebben ont
haald, wordt het hoog tijd dat we uitpakken met 
de story. Hier gaat ze dan. 

Op dinsdag 13 januari 1970 werd het dagelijkse 
stakingsnieuws vit Limburg even naar het achter-

plan gedrukt door een mini-sensatie uit de Wet
straat : De Saeger had ontslag genomen uit de rege
ring. Een écht ontslag zou een levensgrote sensatie 
geweest zijn, want De Saeger is geen bij uitstek 
ontslagminnend man. Het bleef allemaal mini, om
dat praktisch onmiddellijk met de ellebogen kon 
worden aangevoeld dat het zijne excellentie er 
alleen maar om te doen was, zijn portefeuille even
tjes als politiek gewicht in de weegschaal te wer
pen, waarna hij hem met een sierlijk gebaar weer 
zou wegbergen. Dat gebeurde dan ook nauwelijks 
enkele dagen later. 

De aanleiding voor het mini-ontslag was echter 
allerbelangrijkst. Tijdens hun eeuwige zoektocht 
naar kompensaties hadden de Walen het oog laten 
vallen op het havenbeleid. En onmiddellijk kwa
men zij voor de dag met een redenering die — van
uit hun standpunt tenminste — allersimpelst was : 
Wallonië moest en zou kompensatie krijgen voor 
iedere centiem die aan de havens werd besteed. 
Het moest nu maar eens definitief gedaan zijn met 
de schandalige voordelen die Vlaanderen beurde 
dank zij zijn ligging aan de zee en aan de Schelde. 

In een handomdraai kwam er bezuiden de taal
grens een forse kampanje op gang. Als Wallonié 
niet naar de zee kon gaan, dan moest de zee rnaar 
naar Wallonië komen desnoods via de pijplijn. 
Want ook Henegouwers en Luikenaars en noem 
maar op hadden recht op een chemisch kraakje. Er 
zou subitement een nationale havenkommissie op 
stapel gezet worden, of verstoedemaaniegoe. En in
dien Wallonië niet onmiddellijk het volle pond 
kreeg, eh bien tant pis pour Anvers. maar er^ is ook 
nog Dunkerque qui a en outre l'avantage d'etre un 
port frangais. 

Voor éénmaal zat deze chantage zelfs minister 
De Saeger te hoog. De man die zich er niet zo lang 
voordien in een brussels franstalig weekblad nog 
op beroemd had dat hij inschikkelijker was voor 
waalse verzoeken dan voor vlaamse. had er nu 
ronduit genoeg van. Hij zegde voor één keer duide
lijk, hoe hij de dingen zag : de havens zijn een 

winstpost voor gans het land; de baten ervan gaan 
evengoed naar Wallonië als naar Vlaanderen; in
vesteringen in de havens zijn nationale investerin
gen en kompensaties komen daar niet bij van pas. 
Hij zegde het niet alleen, hij voerde boviendien de 
show op van zijn ontslag. Om zeker niet misbegre-
pen te worden. 

Nou, we hebben De Saeger destijds niet onmid
dellijk de Orde van de Vlaamse Kouseband gege
ven. We erkenden graag, dat hij voor eenmaal vast
hield aan het enig mogelijke en redelijke stand
punt. Hij deed zijn plicht, niets min noch meer. En 
hij deed het met de nodige nadruk. De kous was 
dus voorlopig af. 

Maar wathebbenwenou ? Enkele dagen geleden 
heeft De Saeger te kennen gegeven ten eerste dat 
hij dit jaar graag een miljard supplementair zou 
besteden aan Zeebrugge. En ten tweede dat hi] 
graag aan Wallonië hetzelfde bedrag supplementair 
wil geven als kompensatie. 

Vergeten dus het ontslag van vorig jaar, gedaari 
de zwaai met de portefeuille, voorbij de forse taal 
van het gezond verstand. Wat overblijft is de oude 
De Saeger. de Onvergetelijke Held van Hertogin
nedal. In de houding die hem best past : deernoe-
dig een tikkeltje voorover gebogen, met beide han
den het cadeautje prezenterend aan de schreeuwle-
lijks van beneden Waterlo. De man die danst naar 
de waalse oliepijpen. De Fiere Sïkamber m^ zijn 
klassiek nummertje van de Grote Ommezwaai. 

Beste mensen, vergeet toch vooral niet de vol
gende keer ceeveepee te stemmen. Kwestie van 
broederlijk delen. Op de manier waarop belgische 
frikadellen gedraaid worden, ge weet wel : ieder 
de helft. De Vlamingen een héle os en de Walen 
een héle mus En dan neties door de vleesniolen 
gedraaid, maar wel eventjes oppassen dat teder 
evenveel krijgt. Nietwaar, De Saeger ? 

dio genes 



grondig 
onderzoek 

Onze limburgse volksver
tegenwoordiger Raskin ver
telde aan PTT-minister An-
seele dat er « reeds herhaal
delijk klachten werden geuit 
met betrekking tot de laat
tijdigheid bij het bedelen 
van de aan de Posterijen 
toevertrouwde stukken ». 
Ondanks de herhaalde belof
ten van de minister blijkt er 
terzake weinig te verande
ren. Raskin illustreerde dit 
met een paar voorbeelden, 
zo o.m. « reeds 4 weken na 
elkaar ontving ik het week
blad « WIJ » 2 of 3 dagen te 
laat t>. 

Minister Anseele : « Ik 
heb een grondig onderzoek 
doen instellen wat de laat
tijdige uitreiking van het 
weekblad « Wij » betreft. De 
uitslag ervan zal u zo spoe
dig mogelijk ter kennis ge
bracht worden ». Wij zullen 
u die uitslag dan ook meede
len, lezer. Wij zijn erg be
nieuwd. 

toerisme of 
industrie 

Op de knokse studieverga
dering van de « Bond van 
provincie-, gemeente- en 
KOO-leden van het arr. 
Brugge » vorige zaterdag 
kwam de onrust van de oost-
kustgemeenten over de ge
plande industriële uitbouw 
van Zeebrugge levensgroot 
tot uiting. Heist, Duinber-
gen en Knokke weten dat zij 
zeer veel van hun toeris
tische aantrekkelijkheid zul
len verliezen wanneer Zee
brugge een groot haven- en 
industriekompleks wordt. 
Norbert Van Hove van de 
Westvlaamse Ekonomischc 
Raad is weliswaar ook van 
oordeel « dat het krankzin
nig zou zijn een belangrijke 
industriële bedrijvigheid in 
het leven te roepen om een 
andere (toeristische) nijver
heid kapot te maken » maar 
hij is zo naïef te geloven dat 
(propere) industrie en toe
risme met elkaar en in el
kanders onmiddellijke na
bijheid kunnen bestaan. 

Alsof het volstaat 'n twee
tal mensen in dienst te ne
men (« die uitsluitend het 
leefmilieu zullen bestude
ren ») om de vervuiling die 
in de huidige stand van za
ken onvermijdelijk met in
dustrial izatie gepaard gaat 
te vermijden. 

Nee. het wordt voor de 
Westvlamingen de prangen
de keuze : industrializering 
van het kustgebied betekent 
op termijn de ondergang 
van het kusttoerisme. Het 
heeft geen zin de kop in het 
zand te steken. Het is toe
risme of industrie, niet toe
risme en industrie. 

o machtige, 
prachtige vloed 

Dat de antwerpse indus
trie massa's industrieel af
valwater zomaar in de Schel
de loost is geweten. Wij we

ten nu ook dat die rotzooi in 
Peter Benoits « machtige, 
prachtige vloed » gespuid 
wordt met de toelating van 
het ministerie van Openbare 
Werken. Om u een idee te 
geven van de ongelooflijke 
hoeveelheden chemische en 
andere smerigheid : Alba
tros loost 1000 m3 per uur, 
BASF in totaal 2400 m3 per 
uur, Bayer 560 m3 per uur, 
Caltex 4320 m3 per uur, 
Monsanto 585 m3 per uur, 
Petrochim 120 m3 per uur, 
Solvay 200 m3 per uur, 
Union Carbide 60 m3 per 
uur, USI Europe 30 m3 per 
uur. DegTissa heeft een aan
vraag ingediend om 500 m3 
per uur te lozen. De aan
vraag wordt « onderzocht », 
maar de buizen liggen er al. 
Ook 3M en Polysar hebben 
lozingsvergunningen aange
vraagd. De nieuwe bedrijven 
die op de linkeroever komen 
(Bayer, Johann Haltermann, 
Union-Chemie) lozen nog 
niet, dat komt wel. Niet te 
verwonderen dat in de 
Schelde de wateren stil voor 
zich uit liggen te stinken. 

een paar 
davids-
fondsers... 

Nederige Hugo Camps die 
in het « Belang van Lim
burg » de insider uit de 
Wetstraat mag spelen, had 
het vorige zaterdag in een 
tranerig artikel o.m. over 
« pressiegroepen » : « Bo
vendien is het vandaag de 
dag zowat de mode dat de 
kleinste pressiegroep bij de 
eerste minister een audiën
tie probeert af te dwingen. 
Als een paar Davidsfond-
sers dan toch eens voor de 
gesloten poort van de Wet
straat 16 staan, wreken ze 
deze belediging onmiddel
lijk met ophitsende moties 
en petities tegen het rege
ringsbeleid ». 

Wat je al niet doet voor 
een goedkeurend knikje van 
de grote staatsman Eyskens, 
nietwaar Hugo. 

VIS 

De wereldvang«t aan vis 
daalt, zo vernemen wij van 
de FAO. Dat klopt alvast 
met de bevindingen van on
ze zeevissers en ook van de 
nederlandse : zij vingen 
minder vis in 1970 dan in 
1969. Nochtans, zo melden de 
kranten, was 1970 voor hen 
een goed jaar. De reden : 
het prijspeil steeg aanzien
lijk. 

Ondanks het feit dat de 
vissers elk jaar beter uitge
rust zijn (grotere schepen 
met aanzienlijk meer motor
kracht, meedogenloos doel
matige vangmiddelen) daalt 
de jaarlijkse vangst. Het zal 
er de volgende jaren vast 
niet op verbeteren : de stel
selmatige overbevissing, de 
onzinnige « roofbouw » en 
de toenemende vervuiling 
van de zeeën laten zich 
reeds voelen. 

De vis zal steeds duurder 
worden. Wat schaars wordt 
is steeds duur. Er komt nog 
dat de haring een peperdure 
vissoort wordt... 

sociale druk... 

Op een vergadering van 
het Verbond der Vrienden
kringen van de Rijksscholen 
Brussel (VVRB) kwam mi
nister Vermeylen met fiere 
borst verklappen dat de re
gering « méér dan een mil
jard » ter beschikking zal 
stellen voor de uitbouw van 
Vlaamse peutertuinen en 
kleuterklassen in de brus-
selse agglomeratie. Mooi zo! 
De vooruitziende bewinds
man verduidelijkte nog dat 
het hier « de kredieten be
treft, die de jongste jaren in
geschreven waren voor de 
jaarlijkse stichting van 10 
nederlandstalige lagere scho
len in « hoofdstad »-Brussel, 
maar niet werden gebruikt». 

Eerste bedenking : zullen 
de doeners uit de regering 
ons over een zevental jaren 
met een even uitgestreken 
gezicht komen vertellen dat 
« de kredieten voor de uit
bouw van Vlaamse peuter
tuinen en kleuterklassen 
niet werden gebruikt ? ». 

Vermeylen zei ook nog dat 
de Vlaamse taalwetscholen 
die de laatste jaren te Brus
sel werden opgericht niet 
het verhoopte sukses hebben 
geoogst. Ja, en de oorzaak 
daarvan is volgens de acht
bare excellentie « de sociale 
druk die nog steeds de 
Vlaamse ouders noopt hun 
kinderen naar franse scho
len te zenden ». 

Tweede bedenking : waar
schijnlijk is het om die druk 
te verminderen dat de rege
ring, Vermeylen inkluis, op 
1 september a.s. de « liberté 
du père de familie » wil in
voeren... 

trefpunt 
Sinds begin januari '71 

loopt op het BRT-scherm de 
zaterdagmiddag een «nieuw» 
programma : Trefpunt. Een 
soort « meet the press », 
journalisten die politici on
dervragen over aktuele on
derwerpen. 

Wat te verwachten was is 
nog maar eens gebeurd : het 
is een onderonsje geworden 
van vriendelijke jongens uit 
de regeringsgezinde dagbla
den, met daarbij — om het 
« pluralisme » te onderstre
pen — een of andere « Laat
ste Nieuws »-boy. 

Na het « debat » met de 
twee nieuwbakken BSP-
voorzitters schreef « Humo » 
terecht : « Je kreeg de in
druk dat het joernalistenpa-
neel met de grootste zorg
vuldigheid uitgekozen was 
om het de voorzitters ge
makkelijk te maken. Een 
van de paneelleden was no
ta bene een joernalist des 
heren Van Eyndes eigen 
krant ! En wie kan het deze 
joernalist kwalijk nemen 
dat zijn vragen er blijkbaar 
op gericht waren zijn hoofd-
redakteur een kans te geven 
bepaalde dingen te zeggen 
die hij graag wilde zeggen?» 

Door het joernalistenpa-
neel zorgvuldig uit te kiezen 
wil de BRT, volgens « Hu
mo », « ervoor zorgen dat de 
zaak stevig in handen blijft 
van de politieke machtheb
bers. Alleen als het over 
technische kwesties van het 
politieke leven gaat, mag er 

even geharreward worden : 
dat is onschuldig en het 
wekt een vrome schijn. Zo
dra het over fundamentele 
dingen gaat, zal de zaak wel 
binnen het kleine kringetje 
getrouwen blijven die weten 
wat takt is, namelijk « pre
cies weten hoe ver je te ver 
mag gaan ». 

meester 

en knecht 

De Sabena blijft, door de 
schuldige laksheid van de 
regeringen, een burcht van 
het m e e s t verwerpelijke 
franskiljonisme. Het lager 
personeel is er overwegend 
nederlandstalig, maar het 
kaderpersoneel is voor 88 % 
Frans-eentalig ! De taaiver
houdingen zijn r o n d u i t 
schandalig in de technische 
direktie en nog meer in de 
direktie vliegend personeel. 
De direkteur van de oplei
dingsschool voor piloten te 
Grimbergen is e e n t a l i g 
Frans. De teoretische oplei
ding van het vliegend perso
neel gebeurde er steeds in 
het Frans en toen dat niet 
langer kon schakelde men 
over naar het Engels. In fei
te worden de lessen nu half 
in het Engels half in het 
Frans gegeven. De medische 
dienst is totaal Frans. De 
Vlamingen die naar een dok
ter moeten zijn verplicht 
Frans te spreken. De Vlaam
se bedienden krijgen dienst
orders in het Frans, enzo
voort, enzovoort. 

Noch minister Bertrand, 
noch « de volksgetrouwe » 
eerste-minister doen er iets 
aan. Met zo'n bijkomstighe
den houden deze staatslie
den zich immers niet bezig. 

goed zo, kwb 

In 25 Vlaamse gemeenten 
rond Brussel (waarvan 
slechts 2 met faciliteiten) 
verschijnt geregeld een 
tweetalig reklameblad. De 
KWB-afdelingen uit de sek-
tor Zaventem (Berg, Die-
gem, Diegem-Lo, Kampen
hout, Kraainem, Meisbroek, 
St. Stevens-Woluwe, Steen-
okkerzeel. Sterrebeek, We-
zenbeek-Oppem, Zaventem 
St. Jozef en St. Martinus) 
zijn tegen dergelijke « ver
regaande faciliteiten » soli
dair in het verweer getrok
ken. Ze hebben aan de uit
gever van het reklameblad 
laten weten dat zij zijn 
druksels voortaan eentalig 
Nederlands willen zien in 
bedoelde gemeenten. Als er 
tegen einde februari geen 
verbetering komt, dan komt 
er een aktie tegen alle fir
ma's die menen de taal van 
de streek te mogen met de 
voeten treden. 

kaf 

« Er gebeuren heel wat 
zonderlinge dingen in dit 
land. De aanrandingen, dief
stallen, moorden zijn niet 

van de lucht » zo begint een 
BSP-filosoof in het partij
weekblad « Voor Allen » 
zijn stukje over edelmoedig
heid die er « te veel » is ten 
onzent. Hij wil krachtdadi
ger zien ingrijpen : « De 
doodstraf in sommige ge
vallen ware niet te erg. 
Maar onze wetgevers-advo-
katen verzetten zich daarte
gen (bedoelt hij soms BSP-
minister Vranckx ? nvdr) 
zoals de studenten tegen 
streng toezicht op de vreem
delingen, waaronder, laten 
wij het maar gerust zeggen, 
veel kaf zit ». 

Ter attentie van de pro-
gTessieve frontvormers uit 
de stal van Wilfried Mar
tens. 

eenzijdige 

kompensaties 
Het is bij premier Eyskens 

de laatste tijd een voortdu
rende processie van waalse 
delegaties die miljarden-
kompensaties komen opei
sen. Omdat de deeltjesver
sneller die te Focant zou ko
men uiteindelijk elders werd 
opgericht wilden zij « kom
pensaties ». Ze kregen ze. 
Toen de Walen vernamen 
dat er eindelijk iets zou wor
den gedaan voor de haven 
van Zeebrugge, wilden ze 
weer « kompensaties ». Ze 
kregen ze. De Walen maken 
zich nu klaar om de ganse 
belastingsopbrengst van 
Vlaanderen op te eisen, aan
gezien Vlaanderen toch 
«vanzelf» welvarend wordt... 
Belachelijk ? Is het geen he
meltergende diskriminatie 
van de ganse vlaamse ge
meenschap dat de ellendige 
« pariteit » stelselmatig geïn-
stitutionalizeerd wordt ? 

Toen de regering aan het 
bewind kwam in 1968 heette 
het nochtans dat die pariteit 
slechts een heel tijdelijke 
maatregel zou zijn, in af
wachting van « objektieve 
kriteria ». Maar wie praat 
daarover nog ? De politiek 
van de regering-Eyskens 
komt erop neer dat de Wa
len (33 % van de belgische 
bevolking) stelselmatig met 
50 % van alle financiële te
gemoetkomingen gaan lo
pen, en zeer vaak nog veel 
meer. De Vlaming mag en
kel maar betalen. Het is ge
woon diefstal op reusachtige 
schaal. 

miljoenen 
Tot augustus 1969 bestond 

er een door de regering op
gericht « Komitee voor be
drijven in moeilijkheden ». 
Tussen september 1967 en 
augustus 1968 heeft dit ko
mitee zo'n 800 miljoen uit
gedeeld aan een 50-tal be
drijven « in moeilijkheden ». 
Daar is nadien nog een 120 
miljoen bijgekomen. 

En wat blijkt nu (eens te 
meer) : van de effektief op
genomen miljoenen gingen 
er 573 miljoen naar Wallo
nië, slechts 169 miljoen naar 
Vlaanderen en 43 miljoen 
naar Brabant. De miljoenen-
stroom vloeit dus nog steeds 
in dezelfde richting... 

touwtrekken om nieuwe kao 

Volgende week krijgen we de lang 
verwachte en voorbereide konfrontatie 
tussen werkgevers en werknemers met 
als inzet een nieuwe kollektieve ar
beidsovereenkomst, (KAO). Enkele we
ken geleden hebben we hier een samen
vatting gegeven van het sindikaal eisen
pakket, dat intussen door heide vak-
bondsleidingen werd goedgek'iurd. 

In grote lijnen komen deze eisen op 
het volgende neer : 

Pensioenverhoging met 5 th om gelei
delijk te komen tot *en pensioen dat 
drie vierden vaa IkH Wïtst 'Vktvar.Ken 
loon mogelijk n-ftiuï.», T*(W*i d*/e cüs is 
er geen verwt, ontdat at kim vaxi-^i^n-
lijkt worden door te putMu ui» de re-
zerves. 

Tweeene eis : de werk«ww«TF wjud»m {'••s 
volledige last ven de weir*-t**hï««lr'*!«>-

goeding en van de ziekteverzekering 
moeten dragen, eis waartegen de werk
gevers zich sterk verzetten. Ze wensen 
er zelfs niet over te praten, niet eerder 
dan nadat deze kwestie zal onderzocht 
zijn in een globale studie over de ziekte
verzekering. Hier komt uiteraard de re
gering op de proppen. 

Ook het overhevelen naar de werkge
vers van do kosten van vervoer van en 
naar het werk stuit op verzet van de 
patroons. Dat is volgens hen thans niet 
te doen. Wel stemmen ze in met de vier
de vakantieweek, die virtueel is aan
vaard, alsmede met een verdere verkor
ting van de arbeidsduur, zij het geleide
lijk en dus trager dan door de sindika-
ten gewenst (0,5 % vermindering per 
j iar zoals voorzien in het derde zgn. 
ekonomisch plan). 

De taktiek van beide groepen (werk
gevers en vakbonden) in verband met 
de hernieuwing van het KAO kan thans 
vrij nauwkeurig als volgt bepaald wor
den : de werkgevers trachten zoveel mo
gelijk sektoriële arbeidsovereenkomsten 
af te sluiten, waardoor een aantal pro-
duktiesektoren minder op een algemene 
KAO gaat aandringen. Het « verdeel en 
heers «-principe werd in dit verband 
voor 1971 in een aantal sektoren met 
sukses toegepast, o.a. in de zeer belang
rijke metaalsektor en zopas ook in de 
bankwereld (waardoor trouwens de re
gering in verlegenheid werd gebracht, 
vermits een eventuele loonaanpassing 
bij de Nationale Bank een hele loonbe-
weging in de openbare diensten dreigt 
te veroorzaken). De vakbonden van htm 
kant komen met forse eisen voor de dag. 
toepassing van de even klassieke stel
regel « veel vragen om iets te krijgen », 
afgezien van het feit dat dit eisenpak
ket bijna automatisch voortvloeit uit de 
programmatic die de sindikaten voor 
zich zelf uitstippelen, doch waarbij 
blijkbaar niet altijd met de ekono-

mische realiteit rekening wordt gehou
den. 

Na het antwoord van de werkgevers 
op het sindikaal verlangenlijstje kan 
het gesprek beginnen. Als derde partner 
komt daarbij de regering te voorschijn, 
die o.a. de werkloosheidsvergoeding 
meer naar het loonpeil wil optrekken 
en de ongelijkheid tussen mannelijke 
en vrouwelijke werklozen ongedaan ma
ken. Deze ongelijkheid woekert echter 
in het produktieproces nog steeds voort. 
De regering wil eveneens de bijdrage 
voor de vakantie volledig ten laste van 
de werkgevers leggen terwijl ze de 
loongrens voor de ziekteverzekering 
(het zgn. « plafond ») wil optrekken. De 
regering dobbert dus zowat tussen de 
wensen van de sindikaten en de gedeel
telijke weigerachtigheid van de indus
trie, die in het maximale geval met 
15 th. stijging van loonkosten moet re
kenen, waarvan het grootste gedeelte 
op het indirekte loon slaat. Overigens 
zet de stijging van de kosten van levens
onderhoud, voortvloeiend uit de BTW 
het sindikaal eisendossier kracht bij. 
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Vlamingen mogen stempelen, 

walen blijven aan het a werk » 

De nederlandse professor dr. F . Hartog schreef in het tijdschrift 
« Economisch-Statische Berichten » van 7 februari jl. dat wij er 
ons zullen moeten aan wennen, dat verlieslatende industriële 
bedrijven in de toekomst met publieke gelden zullen worden 
voortgeholpen, zoals dat met landbouwbedrijven reeds lang het 
geval is. In België zijn wij hieraan al langer gewend, d.w.z. dat 
de Vlamingen doorgaans geven en de Walen ontvangen. Het zal 
de lezer dan niet verwonderen, dat dit ook het geval is bij de 
financiële strubbelingen van de firma TAS. 

Tissage et Apprêt de Soie-
ries (TAS), een bedrijf dat zich 
vooral toelegt op de verwer
king van kunstvezels, heeft fa
brieken m Keiksken, leper en 
Seneffe Deze laatste vestiging 
is er gekomen, nadat het ter
rein van het verouderd bedrijf 
te Vorst-Brussel geen uitbrei-
dingsmogelijkheid meer bood 

Aanvankelijk werd vooral in 
Oost-Vlaanderen (Aalst, Ge-
raardsbergen) gezocht naar een 
geschikte mplantingsmogelijk-
heid De uitgebreide staats
steun en nog meer druk van 
regeringswege brachten mee 
dat de keuze uiteindelijk viel 
op Seneffe in Henegouwen 
Dat de streek geen tekstieltra-
ditie bezat en met de nodige 
technici kon leveren, -was van 

geen belang Dure vreemde vo
gels en Vlaamse technici, die 
hierdoor evengoed ontheemd 
werden of konden pendelen, 
moesten maar voor de start 
zorgen van een bedrijf dat nog
al megalomanistische allures 
had 

Dat de fabrieken te Kerks-
ken en te leper goed werken, 
wordt bewezen door een netto
winstresultaat in 1969 van 13 
miljoen fr 

In 70 zou de situatie echter 
vlug slechter worden door de 
onbevredigende uitslag«n van 
het bedrijf te Seneffe, waar de 
breigoedafdelmg een fiasko 
werd en ook de afdeling zeil
doek met het verwachte resul
taat gaf. Dramatisch werd de 
toestand door een veidere 

grootscheepse uitbreidings- en 
opsloipmgspolitiek (om. TAS-
Jordaan m Nederland), waar
door steeds meer bedrijfskapi
taal onbeschikbaar werd, ter
wijl de vroegere investeringen 
nog geen rendement oplever
den. 

Van de eerste saneringsmaat
regelen werden vooral vlaamse 
aibeiders het slachtoffer. Aan 
de bedrijven te Kerksken en 
leper werden verplichte werk
loosheidsperiodes opgelegd, ter
wijl te Seneffe, waar één 
kwart tot eén derde van het 
personeel overtollig is, ieder
een aan het « w e r k » mocht 
blijven De regering schoot 50 
miljoen voor om TAS te hel
pen Wanneer, zoals gebruike
lijk, als voorwaarde hieraan 
wordt gekoppeld, dat geen en
kel personeelslid mag worden 
afgedankt dan is een sanering 
m het bedrijf te Seneffe onmo
gelijk en is het regei mgsvoor-
schot m de afgiond gegooid 
Het zullen wel m hoofdzaak 
werkzame vlaamse belasting
betalers zijn die er zullen voor 
opdraaien (M L ) 

noar dilbeek 
Het Hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbewe

ging roept dringend op tot deelname aan de 
spoedmamfestatie Biabant-Brussel, die vandaag 
zaterdag, te 15 u gehouden wordt te Dilbeek. 

Deze spoedmamfestatie staat volledig in het 
teken van de politieke aktuali tei ten en wil het 
vlaamse standpunt mzake de belangrijke kwes
ties die thans worden afgehandeld kracht bijzet
ten 

Dit is een dringende taak De euforie de lank
moedigheid en de gemakzucht langs vlaamse 
zijde moeten doorbroken worden 

ZIJ die er luidop van dromen Brussel inte
graal te verfransen de « carcan » te doorbreken 
en de olievlek uit te breiden hebben niet gekapi-
tuleeid 

De incidenten Descamps, Harmegnies Grelders, 
Soens, St Genesius Rode enz zijn hiervan het 
duidelijke bewijs 

Hiertegenover moet een vernieuwde vlaamse 
stri jdvaardigheid worden gesteld : 

TEGEN de uitbreiding van de olievlek, de ver
bastering van het vlaamse kind te Biussel. de 
afbraak van de taalwetgeving 

VOOR vlaamse scholen vooi de vlaamse kin
deren te Biussel, eerlijke s t rukturen te Brussel, 
afdoende bescherming van Vlaams-Brabant en 
voor vlaamse weerbaarheid en veroverende een
dracht. 

praktische schikkingen 
De vorming van de optocht gebeurt vanaf 

14u45 m de Baron de Vironlaan, dicht bij het 
gemeentehuis 

De af te leggen weg is de volgende : Baron de 
Vironlaan, Nmoofsesteenweg. Verheydenstraat, 
St Alenalaan. Gemeenteplein Hier worden de 
betogers toegesproken door Mr Paul Daels. al
gemeen voorzitter van de VVB en door W Maes, 
provinciaal voorzitter van VVB Oost-Vlaande
ren. 

Het einde van de betoging wordt voorzien 
omstreeks 17u30 

Er IS parkeergelegenheid voor de bussen op de 
Nmoofsesteenweg in de onmiddellijke buurt van 
de Baron de Vironlaan De personenwagens kun
nen er eveneens parkeren, evenals in de aanpa
lende straten. 

Tijdens de hoogmis in de antwerpse katedraal stelden zich vorige 
zondag acht betogers op voor het altaar tijdens de preek. Zij hC' 
toogden voor amnestie De zwijgende kontestanten — vlaamsge' 
zinde weerstanders en jonge mensen — loerden geleid door Alois 
Verbiest, de hongerstaker van de IJzertoren. Er deed zich tijdens 

de manifestatie geen enkel incident voor. 

betaal maar, brave vlaming... 
Senator Jorissen vroeg aan PTT-minister Anseele welk bedrag 

aan kijk- en luistergelden in 1970 door de klank- en beeldminnen-
de burger werd betaald. Eenzelfde vraag had Jorissen reeds eer
der gesteld voor 1969. Wij geven de (leerzame) afgeronde cijfers 
hieronder. 

Vlaanderen 
Wallonië 
Duits Oost-Belgie 
«Hoofdstad»-Brussel 

1969 

1316 miljoen 
732 miljoen 
12 miljoen 

254 miljoen 

1970 

1401 miljoen 
767 miljoen 
14 miljoen 

269 miljoen 

In 1969 betaalde het milde Vlaanderen dus reeds 328 miljoen 
méér dan de hele rest van België. En dan moet je daarbij beden
ken dat een behoorlijk deel van de brusselse miljoenen ook nog 
uit vlaamse geldbeugels komt. 

In 1970 is de som die Vlaanderen (de brusselse Vlamingen nog 
niet eens meegeteld) méér betaalt al opgelopen tot 351 milioen. 
Maar de verdeling tussen (vlaamse) BRT en (waalse) RTB blijft 
toch lekker de unitaire verdeelsleutel « elk de helft » spelen. 

Dat is dan de kulturele autonomie « op zijn Eyskens » • de Vla
mingen mogen altijd weer voor zo'n 60 % opdraaien maar ze kr i j 
gen nooit meer dan 50 % terug. En zeer dikwijls nog véél minder. 

het gaat steeds beter 
Met de abonnementenslag, natuurl i jk . 

De voorbije week was de beste uit de 
hele kampanje : ruim 300 nieuwe nbon-
nees ! 

En ze komen van overal : kenneliijk 
zijn de afdelingen — ook de pas opge
richte — er ernst ig werk van gaan ma
ken. Onder de topwervers wordt het 
vast een spannende eindspurt volgende 
week, en er komen onverwachte mede
dingers als bolieden opdagen. De laat
ste top-20 van de kampanje 70-71 wordt 
gepubliceerd in « Wij » van 6 maar t 
(oranje kaar ten én betalingen die op 
het sekretariaat binnen zijn op woens
dagmorgen 3 maar t ) . Maar de aanwer
ving van nieuwe abonnees gaat vanzelf
sprekend door. Werken aan de uitbouw 
van de part i j en haar pers is een werk 
van alledag Dus ook na 1 maar t ver
wachten wij nog pakken oranje werf-
kaarten. Het sekretariaat blijft verder 
punten toesturen. 

En om het allemaal noe: prett iger te 
maken : wij hebben nu al 20 % meer 
nieuwe VTJ-leden binnen dan vorig 
jaar zelfde tijd. En 1970 was al een 

En dit IS dan Mieke Op de Beeck uit 
Koningshooikt, die het destijds op haar 
krachten heeft genomen dat wij schre
ven « waar blijven de dames ? ». Zij 
ging zo furieus op abonnen ten jacht, 
dat zij vandaag een eervolle tweede 
plaats inneemt na het fenomeen van 
Tervuren, Joris Depré. Mieke is echt 
niet zinnens zich nog te laten inlopen. 
Welke kandidaat-abonnee kan trou
wens haar glimlach weerstaan ? 

top 20 
(stand op woensdag 17 februari) 

1. Joris Depré (Tervuren) : 82 (-f- 18) 

2 Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) : 
44 (-f 7) 

3 Willem Van der Veken (Beveren-Waas) : 
42 ( - f 12) 

4 Bob Dosfel (Mechelen) • 38 ( -f- 2) 

5 Piet De Pauw (Vurste) : 34 ( -f- 6) 
Frans Van Houtven (Oud-Turnhout : 
34 ( - f 12) 

7 Leon Van Durme (Mereibeke) : 32 ( -t- 12) 

8 Frans Van den Eynde (Leuven) : 31 (—) 

9 Jef Vinex (Erps-Kwerps) • 28 ( + 2) 

10 Jan Versweyvelt (Herentals) : 27 (—) 

11 Jaak Janin (Oudenaarde) : 26 (-|- 4) 

12 Frans Van Sumere ( Beersel) : 24 (—) 

13 Marcel De Decker (Niel/Boom • 23 ( — ) 

14 Hendrik Bouwens (Lier) : 22 ( — ) 
Robert Van de Maele (Ternat) 22 ( -1- 1) 
Walter Van Mieghem (Wennmel) 22 (—) 
Maurits Waegemans (St Truide""' 22 ( 4- 1 ) 

18 Albert Aedenboom (St Niklaas) 20 ( — ) 
Jan Caudron (Aalst) 20 ( 4- 12) 

20 Roger Meysman (Melsen) : 19 (—) 
Koen Van Menen (Heusden-Vl ) : 19 ( — ) 
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het paard van troje 
De jongste dagen hebben wij herhaaldelijk in de (vlaamse) re

geringsgezinde kranten kunnen lezen dat nu maar spoedig komaf 
moet worden gemaakt met de oprichting van agglomeraties en 
federaties van gemeenten. Die federaties moeten o.m. rond Brus
sel een dam opwerpen tegen de exnan^lprlrane van de « hnnf^. 
stad », maar over hun taalslatuut wordt rrsef sjeen woortJ !""er 
gerept. Men zwijgt over de nieuwe dreiging d e dTorin Vo<- Han 
ook schuilt voor de vlaamse gemeenten rond Br'is-e', flpf sf ar 
is helemaal niet denkbeeldis: zoa's werd aaneetoond door V VO-
erevoorzitter Vandezande. De trankofon^n van Wemm»! zii' en 
s t raks ook te Vilvoorde rech* hehben OD liun he-u^hte « fa"'''!-^!-
ten ». Vandezande schreef zijn bedentfinfen o.m. in « Gazet van 
Antwerpen ». Hebb°n Ruvs De Wiffe V i " f'iuwiaert C'ITPS. 
Van Haverbeke en Van Brabant dit niet geiezen ? Hebben zij 
daaromtrent niets te zeggen ? 

tweesnijdend zwaard ? 

Indien de h. Vandezande het verkeerd voor heeft dan moet het 
hun toch niet moeiljjk vallen liem terecht te wijden. Maar indien 
hij gelijk heeft, indien de huidige faciliteitengemeenten nu de 
springplank kunnen worden voor een verdere opmars van de 
verfransing m de gehele federatie, waarom dan dat pijnlijke 
stilzwijgen ? Vlaanderen heeft het recht de waarheid te verne
men. Iemand moet in het openbaar de vraag stellen : « Is de 
federatievorming rond Brussel al dan niet een tweesnijdend 
zwaard ? » 

De vlaamse kranten hullen zich in een stilzwijgen dat niemand 
schijnt te willen ot te mogen doorbreken. Dan is de « rode 
leeuw » De Wulf op de algemene raad van de BSP vorige zaterdag 
toch moediger geweest. Hij verklaarde o.m. « dat de federaties 
van gemeenten niet een springplank mogen worden voor de 
randgemeenten om bij de agglomeratie aan te sluiten ». 

het « overlegorgaan » 

In « La dernière Heure » van 13 dezer wordt uit de doeken 
gedaan dat « de instelling van het voorgenomen overlegorgaan 
niets anders dan een frankofone eis is geweest ingegeven door 
de wens dat Brussel niet wordt afgesneden van de periferie waar 
soms een aanzienlijke frankofone minderheid is gevestigd». Het 
spreekt vanzelf dat voor « La Dernière Heure » de periferie niet 
enkel uit de zes faciliteitengemeenten bestaat ! Als wij het goed 
begrijpen, en daarvoor is zelfs geen tekeningetje nodig, dan moet 
dit overlegorgaan de brug slaan tussen « hoofdstad «-Brussel en 
de frankofonen in zoveel mogelijk omliggende vlaamse gemeen
ten, ook al zijn die eentalig Nederlands. 

Toen wij reeds eerder de vraag stelden of het overlegorgaan 
niet een « paard van Troje » zou blijken te zijn. wisten wij niet 
dat wij zo gauw in het gelijk zouden gesteld worden. 

toch een « paard van troje ? » 

Welnu, de frankofonen worden niet alleen NIET geweerd, maar 
zij worden officieel door de regering-Eyskens, dus ook door 
vlaamse ministers, langs de voordeur in het overlegorgaan bin
nengebracht. 

Artikel 231 paragraaf 2, van het wetsontwerp nr 868 op cl 
inrichting van agglomeraties en federaties van gemeenten ze; t 
inderdaad • « Voor de Brusselse agglomeratie en de dichtsbijg 
legen federaties bestaat het overlegkomitee uit : Ie. de voorzitter 
van het kollege van de agglomeratie en vier leden van het kollege, 
twee uit elke taalgroep, aangeduid door het kollege ; 2e. twee 
afgevaardigden, van elk van de federaties ». 

Hierbij mag niet over het hoofd worden gezien dat de voor
zitter van het agglomeratiekollege altijd een frankofoon zal zijn, 
zodat er in het overlegkomitee alvast drie (mogelijk eentalige) 
frankofonen zullen zitten. En wanneer wij nu lezen in artikel 
233 dat « het sekretariaat van het overlegorgaan wordt waarge
nomen door de sekretaris van de agglomeratie » die vanzelfspre
kend de ondergeschikte is van de frankofone voorzitter en van de 
twee frankofone schepenen, dan kan men zich gemakkelijk in
beelden in welke mate het Frans burgerrecht zal hebben in dat 
overlegorgaan. 

wat een « prijs » 

Tot besluit kunnen wij de vraag stellen wat de grondwetsher
ziening Vlaanderen, en meer bepaald vlaams-Brabant heeft ge
bracht : 

Ie de bestendiging van de faciliteiten in de oorspronkelijke zes 
randgemeenten ; 

2e de bepaalde uitbreiding van die faciliteiten tot andere vlaam
se gemeenten van de federatie rondom Brussel ; 

3e de verwezenlijking van de frankofone eis tot oprichting 
van een « overlegorgaan tussen die federaties en « hoofdstad »-
Brussel, dit ter beveiliging van de frankofone minderheden ; 

4e de officiële opneming van mogelijk eentalige frankofonen 
in dat « overlegorgaan », met het daaruit voortvloeiende gebruik 
van de franse taal tijdens de besprekingen en in de daarbijhoren-
de dokumenten. 

Wij kijken benieuwd uit naar de rond-de-pot-draaierij waarme
de ook nu weer zal gepoogd worden die pil te vergulden. 

m.v.d.b. 

ban de bomen niet! 
De veel bekritiseerde vlaam

se televisie kreeg onlangs alle 
lof toegezwaaid van de unanie
me tv-pers omwille van haar 
« plant een boom »-aktie en 
haar « SOS-natuur «-program
ma's vorig jaar. Terecht over
igens, Frans Frederickx en 
Lamb°r t Van «̂ P Sii-^e verdie
nen de pluimen dubbel en dik. 
Er IS, medp door hun inzet oen 
« groene beweging » op gang 
gekomen die steeds meer aan
hang wint. 

Straks wordt het weer lente 
in Vlaanderen. En zoals vorig 
jaar zullen er tijdens het week
einde van 20-21 maart weer 
massaal bomen worden aange
plant. De promotie van deze 
tweede grootscheepse groen-
aktie wordt opnieuw verzorgd 
door de vlaamse tv en radio, 
ditmaal in samenwerking met 
de onlangs opgerichte Vlaamse 
Bosbouwvereniging. 

Net zoals vorig jaar wordt 
een beroep gedaan op aktieve 
mensen in elke gemeente om 
samen met de voorzitters van 
alle mogelijke verenigingen, 'n 
vergadering te beleggen met 
het oog op de vorming van een 
groenkomitee. Dit groenkomi 
tee kan kontakt opnemen met 
het gemeentebestuur om na te 
gaan welke gemeentegronden 
voor beplanting in aanmerking 
komen. Het groenkomitee zelf 
organizeert daarnaast een ak-
tie waarbij , met rondrijdende 
wagen of verkoopsstanden. ie
dere inwoner de kans krijgt 
jonge boompjes aan te kopen 
voor de eigen tuin. 

Naast deze boomplantingsak-
tie in elke gemeente (motto 
voor 1971 : « ban de bomen 
niet ») _ is er in elke vlaamse 
provincie een grootscheepse 
kollektieve aanplanting van een 
« wandelbos » gepland (min
stens 10 hektaren) . Onder de 

leiding van bosbouwingenieurs 
zal daar door jeugdbewegingen 
en partikulieren — iedereen is 
welkom ! — tijdens een week
einde een gans bos worden aan
geplant. 

tips 
De groenkomitees kunnen 

voor advies met betrekking tot 
de aankoop van plantgoed te
recht bij de Vlaamse Bosbouw
vereniging, Kleine Gentstraat , 
7, St. Denijs-Westrem (9820) of 
op de Rijksfakulteit voor Land-
jouwwetenschappen (Bosbouw) 
R U G . CouDure Links, 533, te 
Gent (9000). De groenkomitees 
mogen niet vergeten zo spoe
dig mogelijk hun bestaan en 
hun akt ieolannen te sinjaleren 
aan « Aktiekomitee Boomplant-
dag, vlaamse tv. Brouwerij
s traat 162 kamer 289. Brussel 
(1050) telefoon 02/47.00.21 of 
n''/47.11 89 

NATSONALI^ME 

EN 

FEDERALISME 

Door het « Gents Aktiekomitee Leefmilieu » vzw werden op 
verschillende plaatsen langs de Kennedylaan, de industrieweg 
op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen. grote horden 
geplaatst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Steeds 
meer wordt de omgeving daar verpest door het stof en de giftige 
uitwasemingen van de talrijke fabrieken. De toenemende wél
vaart is er letterlijk ADEMBENEMEND of Tonh op een van de 
horden te lezen staat • « zij worden STINKE^''D rijk ». 

Dat de luchtverontreiniging in deze streek toeneemt is niet zo
maar een losse bewering. Uit een onderzoek in de kanaalzone, in 
1963 uitgevoerd door het « Belgisch Centrum voor Water- en 
Luchtverontreiniging » '•BeCeWa) hleek duidelijk dat de pollutie 
door stof en S02 toen reeds een alarmerende grens bereikte vooral 
op de rechteroever. In 1970 werd door dezelfde dienst een meuw 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Open
bare Werken (Stedehouw) Uit de eerste rezultaten van dit on
derzoek blijkt dat de toestand sinds 1963 aanmerkelijk verslech
terd is door de uitbreiding van bestaande en de oprichting van 
nieuwe industriële vestigingen. Vooral voor Zelzate, St. Kruis-
Winkel. Desteldonk en Oostakker ziet de toestand er bepaald 
bedenkelijk uit. Inwoners van Oostakker stellen nu voor tussen 
de woonkern en de dichtsbije industrie (Texacoj een groen» zone 
aan te planten. De gronden liggen nog beschikbaar en het grootste 
deel behoort aan de stad Gent. Maar de achtbare gemeentevaderen 
van Gent, die tot voor kort nog St. Kruis-Winkel wilden uitbou
wen tot een stadje, zijn kennelijk doof langs die kant. Het « Gents 
Aktiekomitee Leefmilieu » krijgt zelfs geen antwoord op zijn 
brieven... 

^T^ 

Bi] de Nederlandsche Boekhan
del verscheen zopas een nieuw 
boek van onze hardwerkende 
senator Maurits Van Haegen-
doren. « Nationalisme en Fede
ralisme — politieke bedenkin
gen » zo luidt de titel. In een 
van onze volgende nummers 
brengen wij over dit biezonder 
belangwekkende boek een uit
gebreide bespreking. Wij kun
nen het echter nu reeds ten 
zeerste aanbevelen aan al wie 
meet immert aan de weg van 
Vlaanderens ontvoogding. De 
prijs (ingenaaid) : 285 fr. 

banh 

« 

BJ 
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aktueel: de vlaamse beweging 
Je komt wel eens lieden tegen die de 

Vlaamse beweging zo stilaan « verou
derd » vinden. Ze vinden het allemaal 
«te eng» en «te petieterig» voor hun 
brede internationale geest. Zij filosofe
ren liever over de kansen van de revo
lutie in Patagonië. 

De vlaamse beweging heeft dergelij
ke mensen wel meer overleefd. In de 
vijftiger jaren was ze ook al « overbo
dig » geworden, alles moest toen gericht 
worden op « het Europa van morgen ». 
Het was de tijd dat Theo Lefèvre het 
nog had over « des faux problèmes ». 
Zelfs hij is sindsdien heel wat wijzer 
geworden. 

Dit neemt niet weg dat alwie ernstig 
begaan is met de vlaamse ontvoogdings-
en bevrijdingsbeweging zich af en toe 
dient af te vragen : waar staan wij van
daag, waar gaan wij naartoe, wat moet 
ons konkrete doel zijn en welke zijn de 
meest adekwate middelen om dat doel 
te bereiken ? 

De redaktie van het knappe tijd
schrift « Ons Erfdeel » (Murissonstraat 
142, 8530 Rekken) stelde een aantal kri
tische vragen over de vlaamse beweging 
aan mensen als Mieke Claeys-Van Hae-
gendoren, Maurits Coppieters, Paul 
Daels, André Demedts, Manu Ruys, 
Herman Todts, Adriaan Verhulst en 
Mark Grammens. In het februarinum
mer (dat weldra verschijnt) Worden 
hun antwoorden afgedrukt. Aanbevolen 
lektuur voor al wie bereid is zijn in
zichten voortdurend te toetsen aan de 
werkelijkheden van de dag. 

Het weekblad « De Nieuwe » drukte 
vorige week reeds de antwoorden af van 
Mark Grammens op de vragen van «Ons 

Erfdeel ». De direkteur van n De Nieu
we >> meent dat de traditionele vlaamse 
beweging nog lang geen einde heeft ge
nomen, integendeel. Zij heeft nog een 
hele rol te vervullen. Volgens hem be
staat er geen direkt gevaar voor insti-
tutionalizering aangezien « de vlaamse 
beweging groeit uit de feiten van elke 
dag die de Vlaming, bijvoorbeeld te 
Brussel, kan waarnemen ». Een gevaar 
voor een eventueel « agressief nationa
listische houding » bestaat er volgens 
hem slechts wanneer het nationalisme 
losgemaakt wordt uit zijn sociale kon
tekst en gekoppeld wordt aan een kapi-
talistisch-Iiberale of reaktionair-totali-
taire staatsideologie. 

Grammens zag graag « dat de vlaam
se beweging zich meer zou toespitsen 
op de problemen waarmee wij af te re
kenen zullen krijgen nadat Vlaanderen 
baas zal zijn geworden in eigen huis ». 
Wat verder noemt hij dit : « de eigen, 
autonome vlaamse toekomst voorberei
den ». Over de kulturele integratie met 
Nederland zegt o.m. : « Mensen die « in 
de vlaamse beweging staan », zoals dat 
heet, hebben voor Nederland een te eks-
kluzief politieke belangstelling, en dan 
stellen zij natuurlijk vast dat er in Ne
derland bitter weinig mensen .e vinden 
zijn die op deze ekskluzieve belang
stelling inhaken. Voor mij gaat het ech
ter niet om een overigens illuzoire poli
tieke saamhorigheid maar om een 
saamhorigheid wat het geestesleven in 
de ruimste zin betreft ». 

Men hoeft het lang niet volkomen 
eens te zijn met de zienswijzen van de 
diverse geënquêteerden om het initia
tief van « Ons Erfdeel » belangwekkend 
te vinden. Daarom willen wij in een 
volgend nummer uitgebreider op de 
(hele) enquête terug komen. 

wij in nederland 

volkstelling in het teken 

van het wantrouwen 

(jeeveedee) « De volkstelling zal zeker minder entoeziast worden beje
gend dan een Europacup-finale met nederlandse deelneming » schreef 
afgelopen week een der amsterdamse dagbladen. Met dit rake understate
ment is de sfeer getekend rond de gebruikelijke tienjaarlijkse « telling » 
van het nederlandse volk die op het einde van deze maand gaat beginnen. 
Er is immers de voorbije maanden fel aktie gevoerd tegen de volkstel
ling, zowel van de kant van degenen die de persoonlijke vrijheid van de 
burgers bedreigd achtten, alswel van de mensen die vinden dat de hele 
overheidsadministratie al genoeg vertechnokratizeerd en gemechanizeerd 
is. Het zag er zelfs naar uit dat de regering onder druk van allerhande 
politieke, kerkelijke en maatschappelijke aktiegroepea gedwongen zou 
zijn de telling uit te stellen en nieuwe richtlijnen uit te vaardigen. Maar 
te elfder ure kwam toch een kompromis tot stand, zodat nu nog slechts 
een licht gesputter van de tegenstanders te bemerken is. Het bestaande 
wantrouwen is overigens lang niet verdwenen. 

De voornaamste grief tegen de 
volkstelling was gericht tegen het 
feit dat niet slechts de gegevens 
over kindertal, inkomen, woning, 
godsdienstige overtuiging, enz. 
centraal bewaard zullen blijven, 
maar dat ook de namen en adres
sen van de invullers geregistreerd 
worden. Tijdens een mogelijke ko
mende bezetting van het land 
door een buitenlandse macht, al
dus de bezwaarden, hoeft zo'n be
zetter in Den Haag maar op de 
knop van de computer te drukken, 
en hij beschikt onmiddellijk over 
de adressen van de leden van een 
bepaalde bevolkingsgroep tegen 
wie hij maatregelen wenst te ne
men. Uiteraard werd hierbij ge
wezen op de ervaring uit de twee
de wereldoorlog, toen de bezetten
de macht dan zij de gegevens uit 
de centrale bevolkingsadministra

tie gemakkelijk op 't spoor kwam 
van joodse Nederlanders. 

Maar niet alleen een eventuele 
«bezetter» boezemde de volkstel
ling-tegenstanders angst in. Zij 
vonden (en vinden) het helemaal 
niet uitgesloten dat in Nederland 
nog eens een « sterke man » of een 
kolonelsregiem (naar grieks mo
del) aan de macht zou komen. En 
in die omstandigheden zou vol
gens hen het gevaar eveneens le
vensgroot zijn dat ernstig mis
bruik werd gemaakt van het ma
teriaal dat over ruim dertien niil-
joen Nederlanders bijeen zal zijn 
gebracht. Bepaalde de overheid 
zich nu maar tot het verzamelen 
van de gegevens die belangrijk 
zijn voor het beleid in de komen
de jaren en zou zij afzien van het 
noteren van namen en adressen, 
dan hadden die tegenstanders 

geen bezwaren tegen de telling. 
Het is een redelijk standpunt, 
want voor het voeren van een be
leid IS eerst en vooral cijfermate
riaal nodig. Aan namen en adres
sen heeft men niets. Bovendien 
staan alle inwoners van het land 
in hun eigen gemeenten geregis
treerd ten dienste van de burger
lijke stand. 

« kuddedier » 

De calvinistische instelling van 
menige Nederlander leidde er ook 
toe dat er principiële godsdiensti
ge bezwaren te horen waren. Zo 
was de «Vereniging Protestants 
Nederland» tegen de volkstelling 
omdat «het niet bijbels is de 
mens te zien als een kuddedier, 
een statistisch nummer, want een 
mens is een schepsel Cïods.» Dit 
was dan wel een extreme uiting, 
maar al bij al heerste er zeker 
een wijd verspreid onbehagen. En 
opmerkelijk was dat de politieke 
partijen die destijds in meerder
heid de volkstellingswet goed
keurden (daaronder ook de Partij 
van de Arbeid en D'66, beide op
positie-groepen), niets onderna
men om de verontruste bevol
kingsdelen op hun gemak te stel
len. Het waren alleen enkele amb
tenaren van het Centraal Bureau 
voor de statistiek die het land af
reisden om in forums en aktiebij-
eenkomsten de telling te verdedi
gen. Veel haalde dat niet uit, 
want de tegenstanders beseften 
maar al te wel dat deze mensen 
voor eigen parochie preekten. 

Uiteindelijk bond D'66 dan toch 
de kat de bel aan door een motie 
om uitstel van de telling in de 
Kamer te brengen. Na een lang 
durig debat werd deze motie vori
ge week dan wel niet aangeno
men, maar minister Nelissen van 
Ekonomische Zaken (onder wiens 

bevoegdheid de volkstelling valt) 
zag zich wel gedwongen een aan
tal belangrijke koncessies te doen. 
Hij zegde toe dat binnen drie jaar 
alle delen van de telformulieren 
waarop namen en adressen voor
komen, vernietigd zullen zijn. Na 
die drie iaar zal het dus onmoge
lijk zijn dat een ongewenste 
macht misbruik maakt van de 
verzamelde gegevens. (En nu 
maar hopen dat de «buitenlandse 
bezetters» of de «kolonels» 
wachten tot na februari 1974!) 
Bovendien ging de minister ermee 
akkoord dat een aantal grotere 
gemeenten zelf de namen en 
adressen van de getelden «ver
werkt » zodat ze niet naar de cen
trale verzamelplaats in Den Haag 
hoeven te worden gestuurd. 

de jong voor tv 

Hoewel door deze tegemoetko
mingen de anonimiteit van de Ne
derlanders althans voor een deel is 
gewaarborgd, blijkt het wantrou
wen van de tegenstanders nog 
niet helemaal weggenomen. Een 
zeker percentage van de bevol
king zal toch weigeren de telfor
mulieren in te vullen of is voor
nemens de namen en adressen van 
de formulieren af te scheuren. An
deren zullen op de papieren de 
woorden « onder protest» noteren, 
Minister-president De Jong zelf 
zal overigens vlak vóór de tellers 
op pad gaan, trachten in een tele
visietoespraak de mensen hele
maal gerust te stellen. Maar er is 
de laatste maanden teveel over
hoop gehaald om de volkstelling 
tot een honderd-procents-sukses te 
maken. Zodat, om tot besluit een 
zinnetje aan te halen van een 
kommentaar in het landelijke ka-
tolieke dagblad De Tijd, «de Ne 
derlanders naar de telling blijven 
kijken als een aap naar een ver
roest horloge.» 
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parlementaire krabbels 
in 
de 
senaat* 
de politiek is een hard 
bedrijf 

Het overlijden van de 45-jarige mi
nister Terwagne, een joviale waalse 
federalist, die zeker geen scherpslijper 
was, heeft andermaal voor wie de feiten 
onder ogen wil zien, de aandacht ge
vestigd op een ander uitzicht van het 
leven van de politikus dan datgene dat 
bij de niet politiek-geïnteresseerden 
voor waar gehouden wordt. En wel 
het uitputtend en afjakkerend karakter 
van dit bedrijf. 

freddy terwagne 

Zeker bestaan er nog politieke lui-
aards, al is ook dit betrekkelijk en dan 
wel ten opzichte van de aktieven. Een 
modern politikus, die zich werkelijk in
zet, en de kleine helft van de parle
mentsleden doet dit, is al blij dat hij de 
zondag kan vrij houden voor het gezin. 
Van vrije avonden of vrije zaterdagen 
is er praktisch geen sprake. Degenen, 
die dat wel hebben zijn geen echte po
litici. Ze missen de fiziek en de fighting 
spirit die de moderne politicus, die na
tionaal of regionaal een manager is, ken
merkt. 

Overspanningen, zenuwinzinkingen en 
dreigende hartkwalen worden meer en 
meer begeleidingsverschijnselen van de 
politiek, anno 1971, zo de dood al niet 
loert 's nachts langs de weg als men 
na het middernachtelijk uur van een 
van de talloze vergaderingen terug naar 
huis rijdt. 

Waarom er dan nog politici zijn is een 
vraag die men terecht kan stellen. On
getwijfeld speelt de machtsdrang en de 
opwindende sfeer van het beroep een 
rol. Er zijn mensen die ervoor geboren 
zijn en die het zeker niet willen ruilen 
voor een rustiger en financieel meer 
renderend beroep. Al is het een feit dat 
de politici van de traditionele partijen 
en dan vooral van de BSP en de PLP 
financieel over het algemeen flink be
deeld zijn met kumuls. Toch blijft het 
eveneens waar dat de knapste politici 
over het algemeen een hoger inkomen 
zouden kunnen verwerven zo ze hun 
energie elders zouden aanwenden dan 
op het politieke vlak. De echte politicus 
geeft dit echter graag op om op te gaan 
in zijn politiek bedrijf, ja men kan zelfs 
stellen dat wie langs de politiek om veel 
geld wil in de la brengen, geen echt 
politicus is. De politiek geëngageerden 
houden overigens niet van dit soort 
mensen, die niet tot het echte ras be
horen en de verborgen adel van het 
beroep niet kennen en niet beleven. 

Voor minister Terwagne hield voor
zitter Struye zijn zoveelste rouwrede 
in de vrij plechtige stijl van een vorige 
generatie, stijl die echter stoelt op een 
sterke literaire belezenheid. Hij had 
het ook over de uitgelezen wijnkelder 
en de verzameling schilderijen van de 
overleden minister, wat kritische insi
ders interpreteren als een hakje dat de 
oude CVP-bourgeoisie de nieuwe BSP-
bourgeoisie zette. 

En de traditionele bourgeoisie is de 
echte wereld van Paul Struye. Jonge 
ministers, die de eerste maal dit ambt 
bekleden, worden door hem nog niet als 
volwaardig aanzien. Zij behoren voor 
hem nog te veel tot de demokratische 
w«;reld, waar hij helemaal buitenstaat, 
ook al is hij geslepen genoeg om dit te 
verbergen en zich anders voor te doen. 

De senaatsvoorzitter oogstte applaus 
op de oppozitiebanken toen hij na de 
schorsing die volgde op zijn rouwhulde 

de regering de les las omdat 4 van de 
9 begrotingen die in de Senaat dienden 
ingediend dit nog niet waren. Vice-eer-
ste minister Cools verdedigde zich door 
er op te wijzen dat de begrotingen, die 
dit jaar eerst in de Kamer behandeld 
worden, wel reeds ingediend waren. Als
of dit niet normaal was. 

Feit is het dat eerste minister Eyskens 
minder bevreesd is voor de parlemen
taire reakties dan zijn voorganger Van
den Boeynants. Hij rekent op zijn gro
tere sluwheid om de meerderheid in het 
gewillige spoor te houden. 

Vorige week donderdag waren vooral 
de Walen aan de slag met interpellaties 
over de BTW en de provisie. Van Vlaam
se zijde liet de limburgse VU-man, Jo
ris Hardy, zich andermaal opmerken 
door zijn degelijke feitenkennis. Hij 
heeft een onverstoorbare rustige betoog
trant en hij zegt zonder enige opsmuk 
wat hij te zeggen heeft. 

Uit een mondelinge vraag van sena
tor Jorissen en van de andere Limbur
ger Rutten over de volkstellingformu
lieren in de Voerstreek bleek dat in alle 
gemeenten met faciliteiten tweetalige 
tellmgsformulieren uitgereikt werden. 

In de Senaat werd achteraf in de wan
delgangen wat gediskussieerd of dit nu 

en juiste toepassing van de taalwet 
'as, al dan niet. Erg duidelijk zijn taal
metten meestal niet en onveranderlijk 

doen de Franstaligen er hun voordeel 
mee. Zij storen zicü daarbij niet aan de 
\laamse reakties. Voor zover die er 
z jn ! Want die komen dan gewoonlijk 
niet van de CVP waar de sindikalisten 
er zich niet om bekreunen en zeker 
niet van de BSP voor wie dit vraagstuk 
klaarblijkelijk niet bestaat. 

Dinsdag was de agenda niet zo zwaar 
beladen. De begroting van pensioenen, 
die een technische begroting is, lokte 
niet veel kritiek uit omdat men die 
gewoonlijk naar voor brengt bij de be
spreking van de begroting van sociale 
voorzorg. 

Even werd er gebakkeleid over de 
kredieten aan de bedrijven in nood. Het 
sympatiek henegouws kemphaantje, 
oud-koloniaal Kevers, van verre Vlaam
se komaf, trad hier in het strijdperk. 

De aandacht ging daarbij ook naar de 
kommissie van Justitie waar, dank zij 
het aandringen van senator Jorissen, het 
voormalig wetsvoorstel-Philippart be
sproken werd wat op een duel tussen 
kommissievoorzitter Pierson en VU-se-
nator Baert uitliep. De Brusselaars pro
beren hier hun voorrechten met hand 
en tand te verdedigen. Of de Walen 
hun eigen belangen daarvoor zullen 
slachtofferen moeten we afwachten. 

verzet de volksunie zich 

tegen sommige splitsingen 
In de vergadering- van de Se

naatskommissie Kuituur werd 
door de vlaamse CVP de splitsing 
van de Kommissie voorgesteld. 
Deze heren « spelen de federa
list », maar zij zijn het niet. 

Zolang het geld uit één pot 
komt is het r.odig dat wij, Vla
mingen, die er mede voor betalen 
ook onze neus kunnen steken in 
de zaken van « Franse Kuituur ». 
Het is ofwel unitarisme ofwel fe
deralisme, maar in geen geval fe
deralisme waar het in het nadeel 
van de Vlamingen uitvalt en uni
tarisme waar het in het voordeel 
van de Frankofonen is. 

Senator van Haegendoren heeft 
zifh dan ook verzet tegen de 
splitsing \an de Kommissie zolang 
wij niet over eigen geldmiddelen 
beschikken. 

r 

vu-pa riementsfrakties 

over politeke toestand 

improvizatie 
aan de kaak gesteld 

De verenigde Volksunie-frakties van 
Kamer en Senaat vergaderden op het 
partijsekretariaat voor een algemeen 
onderzoek van de politieke toestand. 

Inzake de grondwetsherziening en 
haar uitvoering bevestigen de frakties 
hun verzet tegen de afschaffing van de 
taalwetgeving op het onderwijs te Brus
sel door de invoering van de zgn « vrij
heid van de huisvader ». 

Inzake de toepassing van de BTW, 
van gemeenten zijn de frakties van 
oordeel dat het regeringsontwerp gron
dig zal moeten gewijzigd worden wil 
men niet komen tot een nutteloze, dure 
en ondoorzichtige opeenstapeling van 
administratieve lichamen met tal van 
bevoegdheidskonflikten. 

Inzake de toepassing van de BTW, 
stellen de frakties vast dat de regering 
heeft moeten toegeven aan de gerecht
vaardigde eisen van het middenstands
front wat betreft de betaling der zgn 
BTW-provizie. Deze toegeving bewijst 
op welke ondoordachte en geïmprovi-
zeerde wijze de regering het BTW-stel-
sel van start heeft laten gaan. De frak
ties zegden hun steun toe aan de alge
mene middenstandsbetoging van 18 de
zer en beslisten hieraan deel te nemen. 

Senaat vernederlandst : nu zïjn na 
lang aandringen van de Volksunie 
in de senaatsgebouwen alle op
schriften tweetalig geworden, na 
anderhalve eeuw eentalig Frans te 
zijn geweest. Karel V is niet langer 

Charles Quint alleen... 

de losse beweringen van minister vranckx 

Het ging er woensdagnamid
dag in de Kamer nogal heftig 
aan toe, toen kamerlid Olaerts 
minister van Justitie Vranckx 
interpelleerde over diens kras
se verklaring in de loop van 
een vraaggesprek met de «De 
Standaard». De heer Vranckx 
beweerde daarin dat de Volks
unie ten tijde van de zware in
cidenten te Zwartberg vrou
wen en kinderen « naar gevaar
lijke plaatsen voerde om de 
zaak nog meer te bederven». 
Onderverstaan was dat de 
Volksunie eventueel letsel aan 
die vrouwen en kinderen poli
tiek wilde exploiteren. 

Volksvertegenwoordiger J. 
Olaerts heeft het niet moeilijk 
gehad om minister Vranckx in 
het nauw te drijven. De minis
ter had nl. beweerd dat hij 
over deze feiten bij de Kamer 
een verslag had ingediend en 
dat hij zich zelfs verwonderde, 
daarover nooit geïnterpelleerd 
te zijn geweest ! Dat is echter 
niet zo verwonderlijk want tij
dens het debat na de interpel
latie Olaerts vernamen we van 
de heer Schiltz dat bij navraag 
de diensten van de Kamer we
kenlang moesten zoeken en de 
tekst pas vonden na kontakt 
met het kabinet van de minis
ter 

In zijn repliek heeft de mi
nister nergens nog letterlijk 
durven herhalen «dat de 
Volksunie vrouwen en kinde
ren naar de gevaarlijke plaat

sen stuurde». Hij draaide rond 
de pot, had het over een « mi-
krowagen van de Volksunie 
Brussel, die vrouwen en kinde
ren opriep mee te betogen», 
over een rookbom van de rijks
wacht die door « een betoger » 
in een winkel zou gegooid zijn, 
enzoverder. De minister poog
de zich als het ware weg te cij
feren door gans de eenzijdige 
officiële versie van het drama 
van Waterschei nog eens in 't 
lang en 't breed uit de doeken 
te doen, met allerlei vage en 
schuine interpretaties ten laste 
van de Volksunie, maar waar
van hij eigenlijk nergens een 
konkreet bewijs van werkelijk 
opruiende aktiviteit kan leve
ren. Dit was zelfs zo opvallend 
dat zijn antwerpse partijge
noot Geldolf, die zelden een ge
legenheid mist om zich (meest
al averechts) te doen opmerken 
de minister met een afleidings-
maneuver ter hulp wou schie
ten. Hij poogde namelijk het 
interview te minimaliseren tot 
een portret «waarvan het op
zet niet was een oude zaak op 
te rakelen doch een poging om 
de volledige mens Vranckx te 
schetsen, daar waar hij sedert 
enkele maanden van diverse 
zijde onrechtvaardig belaagd 
wordt». Het interview was vol
gens het antwerps kamerlid 
« geen verklaring aan de pers ». 
Dat is dan de mening van een 
parlementslid over een gedruk
te, nooit herroepen doch sinds 

donderdag duidelijk weerlegde 
beschuWiging, door een minis
ter in funktie, van een partij, 
zich aan ontoelaatbare revolu
tionaire praktijken te hebben 
bezondigd. 

De minister die zich steeds 
voordoet als de beledigde on
schuld is echter hardleers en 
greep het debat na de interpel
latie aan om nieuwe, persoon
lijke beschuldigingen te uiten 
wat hem o.a. een keiharde re
pliek van kamerlid Mattheys-
sens opleverde, waarop hij niet 
in het minst kon reageren zo
dat de Volksunie het laatste 
woord van dit voor de minister 
pijnlijke en beschamende de
bat had. Het is immers bescha
mend als een schooljongen op 
leugens betrapt te worden en 
een beschuldiging, die op een 
ganse partij als zodanig slaat, 
te moeten herleiden tot een be
schuldiging aan het adres van 
enkele leiders van deze parti], 
nieuwe beschuldigingen die hij 
door het antwoord van de be
trokkenen niet waar kan ma
ken, zodat ook deze beschuldi
gingen vervallen. 

Minister Vranckx heeft ten 
slotte niemand kunnen overtui
gen van een officieel bij de Ka
mer ingediend verslag over de 
zogenaamde opruiende praktij
ken van de Volksunie te Zwart
berg. Ook hier viel hij als de 
eerste de beste verdachte door 
de mand. En dat voor een mi
nister van Justitie!... 
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maurits coppiefers : 

"een Vlaanderen waarin de mens 

niet meer aan bod komt?" 

Na de beschamende gebeurtenissen rond de grond
wetsherziening zijn velen ontmoedigd. Ze kijken 
op tegen de muur en zeggen : « Wat is daar alle
maal nog aan te doen ? ». Dat gevoel is reëel en dat 
heeft veel Vlamingen tijdens de strijd om de grond
wetsherziening doen buigen, doen begeven. Als u 
daarbij ziet hoe de pers ons in de rug schiet, niet 
eens op de verste wijze meer weergeeft wat de VU 
presteert, alles in een belachelijk of verkeerd dag
licht stelt, gewoonweg op de buik kruipt voor het 
kapitalisme van een Paul Vanden Boeynants, die, 
al is hij geen minister, de hele CVP beheerst van
uit geldkanalen, dan vinden we dat allesbehalve 
prettig. 

Er is niet alleen een krizis, een weifelend gevoel 
rond de vlaams-waalse betrekkingen. Vandaag de 
dag verspreiden de grote partijen en zelfs sommige 
vlaamsgezinden de gedachte : « Wat is de VU nog ? 
De VU is over haar hoogtepunt heen, de kommu-
nautaire boterham is opgevreten. De studenten ko
men niet meer op straat. De grote aantrekkings
kracht van de grondwetsherziening is weg. Er blijft 
voor de VU niets meer over ! ». 

hefbomen in eigen handen 

De VU staat op een keerpunt, dat voelen wij al
lemaal. Wij staan op een keerpunt op twee gebie
den. 

Het gaat niet langer met oplossingen die ik ty
pisch belgisch zou kunnen noemen. Wij kunnen in
derdaad niets aanvangen met een grondwet zoals 
we er een gekregen hebben. Wij moeten radikaal 
streven niet alleen naar een taalgebied, maar naar 
eigen hefbomen. Het enige waarom het gaat en het 
enige wat men ons niet gunt : de eigen financiële 
middelen. Wij moeten ophouden het federalisme te 
verdedigen alleen met het oog op de afbakening van 
taalgebieden. We moeten beginnen met van van
daag af het federalisme te verdedigen als een sys
teem waardoor we onze eigen centen voor eigen 
behoeften kunnen aanwenden. De taalkwestie is 
ongeveer gestreden, behalve voor Brussel. Ik zeg 
wel : behalve voor Brussel. Wat wij nog steeds niet 
kunnen, dat is : een volk zijn dat zijn eigen moge
lijkheden eksploiteert. Voor ons is het federalisme 
niet het middeltje van de apoteker om België op de 
been te houden ; dit land mag ons gestolen worden. 
Voor ons is federalisme een middel om zelfbestuur 
te bereiken. 

Voor ons is het federalisme het middel om te 
gaan naar wat al de vroegere vlaamsgezinden heb
ben gewenst : een eigen staatsomschrijving, een 
volstrekte autonomie en met zoveel méér kansen 
dan vroeger. Onze demografische aangroei, de toe
nemende industrializering, een geweldig haven-
kompleks, nijvere en spaarzame mensen, maken 
Vlaanderen tot een van de beste, rijkste, meest leef
bare gebieden van Europa van de Zes. 

de centralistische machteis 

Wij staan op een keerpunt om een tweede reden. 
En hier zal ik wellicht sommigen moeten overtui
gen : als een partij die moet kunnen spreken na
mens het gehele volk kunnen wij ons niet permit
teren alleen maar een programma te hebben over 
de grenzen van de taal. Of wij een werkelijk recht
vaardige verdeling van de inkomsten zullen krij
gen, dat is een andere vraag die wij ons moeten 
stellen. Die is even belangrijk als de grens van de 
taal. Wij willen een volkspartij zijn, dus moeten 
wij een antwoord geven op de grote vragen en die 
worden voor ieder mens in onze westerse bescha
ving dezelfde : komt de mens nog aan bod in deze 
samenleving, komt hij niet terecht in een bureau-
kratische staat die geleid wordt door grote holdings, 
die de ministers dikteren welke wetten en beslui
ten zij mogen uitvaardigen ? Overigens ligt de kern 
van de centralistische macht, naast deze holdings, 
bij de Gemeenschappelijke Aktie, bij de grote zie
kenfondsen, bij het A B W en bij het ACW. En ie
der van onze ministers vaardigt niets uit, tenzij wat 
hij mag uitvaardigen van deze machten ! En om 
het rijtje te voltooien hebben wij nog de Boeren
bond en het Verbond der Belgische Nijverheid. Zij 
hebben er alle profijt bij ' Er is geen enkele ekono-
mische of sociale macht in België gefederalizeerd, 
geen enkele ! En zij beletten ons, of trachten ons 
te beletten, te gaan waar wij heen moeten. 

de mens ïn de knel 

Het is toch duidelijk : op ieder vlak moet de 
kleinste mens, iedere mens, zijn eigen weg kunnen 
gaan, en ieder volk moet zijn eigen weg kunnen 
gaan. Het keerpunt van de VU is niet dat zij het 
grondwetsdebat niet gewonnen heeft, maar dat zij 
duidelijk weet en voorhoudt dat Vlaanderen het 
met een « belgische » politiek niet zal halen, dat 
wie volksnationaal denkt en voelt nog slechts één 
radikale oplossing ziet : onze eigen middelen in on
ze eigen handen. 

In een federaal België, of in een ander soort staat, 
moeten wij repliek kunnen geven aan de machten 
die ons beknellen Welke rol speelt de gewone man 
in de rotzooi van de ziekteverzekering ? Geen ! 
Wat is onze rol in de vakbondsverkiezingen bij de 
Openbare Besturen "^ Geen ! Altijd maar : Gemeen
schappelijk Front, ABW, ACW. Wat zullen wij te 
zeggen hebben in het schoolpakt ' Niets ' Het (so
cialistisch) Rijksfonds voor Gebouwen en het Kato-
liek Scholenfonds (van August Cool) regelen alles 
onder mekaar Wij gaan met reuzeschreden naar 
een Vlaanderen waar de mens minder dan ooit aan 
bod komt. 

wie regelt dat ? 

Bekijken wij het eens op zijn Waaslands bijvoor
beeld. 

Wie heeft over de linkeroever beschikt? De Waas-
landers ? De goeverneur ? De burgemeesters "* De 
minister van Ekonomische Zaken ? Geen van allen. 

De linkeroever stond reeds vijftien jaar geleden 
op kaart m het tijdschrift van de Generale Bank-
maatschappij ! En een na een hebben de wase ver
enigingen gevraagd : maar hoe zit dat nu eigenlijk? 
En de wase parlementariërs hebben gevraagd aan 
de minister : maar wie regelt dat nu eigenlijk ! En 
daar hebben al die overheidspersonen op geant
woord : wij weten van niets ! Men was al bezig met 
de verkavelingen, men legde reeds onteigeningen 
vast toen de overheid nog altijd antwoordde dat ze 
niet wist wat er met de linkeroever zou gebeuren ! 

Wat wij, Waaslanders, onder onze ogen zien ge
beuren is toch schrikbarend : het bezetten van de 
grond, het vestigen van dodelijke nijverheden, zon
der dat iemand van ons kan reageren ! Dat een mi
nister Vlerick moet komen verklaren dat het Pro-
gil-dossier een « proper » dossier is. terwijl ik nu 
reeds rapporten heb waaruit blijkt dat Progil dode
lijke giften zal afgeven, is dat niet huiveringwek
kend ? 

de problemen van vfaanderen 

En dan moeten V e soms horen dat wij ons niet 
moeten bezighouden met het probleem van de 
vrouw, met de schandelijke verschillen in carrière 
of loon, met het feit dat 8 % van alle Belgen niet 

eens een bela.stbaar inkomen van 50.000 fr. berei
ken ! 

Dat zijn de problemen van Vlaanderen. Wij zou
den het gewaarborgd inkomen van de Vlamingen 
kunnen verdubbelen, als we over onze eigen mid
delen zouden kunnen beschikken. Wij zouden alle 
lonen kunnen hoger leggen. In 1970 werd in de 
RMZ 20 miljard naar Wallonië verschoven. Na de 
grondwetsherziening zeg ik : er is met België geen 
land te bezeilen. Men maakt ons altijd afhankelijk 
van andere meerderheden, waar wij niet in kimnen 
meespelen. Wij hangen af van een vijandige macht, 
die het voor ons moet doen... 

Wij moeten bijgevolg een antwoord geven op de 
gehele vlaamse problematiek van vandaag. En daar 
zit die volkse zelfstandigheid in. Het « bevrijdings-
nationalisme» is de meesten bekend. Het gaat hier
bij niet enkel om een grens of om een huidskleur 
of om een taal. Het gaat om leven ! Het gaat om 
ekonomische mogelijkheden, om sociale waardig
heid, om een minimum-levensstandaard, om oplei-
dingsmogelijkheden en onderwijs ! Wanneer de 
kontesterende jongeren zeggen : « pas op voor de 
politiestaat », dan hebben zij gelijk ! Sinds het 
NAVO-hoofdkwartier in België is gevestigd, zijn 
de vrijheid van mening en alleszins de informatie
verspreiding en -verwerving hier beknot. Dat moe
ten wij leren zien ! Vraagstukken van buitenlands 
beleid, dat zijn vraagstukken van sociaal beleid, 
dat zijn vraagstukken van ekonomisch beleid. 

wij leven behaaglijlc 

De VU wil een volkspartij zijn in de echte zin 
van het woord. Onze vijanden zijn niet enkel de 
frankofonen. Onze vijanden zijn ook de machtigen 
die Nederlands spreken en die het unitaire en kon-
servatieve bestel in stand houden. 

Het einddoel van de VU is : zelfbestuur. Ik vec-
tel hiermede geen nieuws. Vele geslachten voor ons 
hebben altijd gezegd : zelfbestuur. 

De doorsnee-Vlaming maakt carrière in het 
Vlaams. Hij wordt niet meer persoonlijk gekwetst 
in zijn Vlaming zijn zoals de vorige generaties dat 
ondervonden. Daarom denkt hij ook gemakkelijk 
dat iedereen het goed heeft. Ook de Vlaming in 
Brussel. 

Maar wij moeten de bakens verder zetten en stre
ven naar sociale vernieuwing in Europa. We mogen 
ons niet tevreden stellen met het Europa van de 
tolgrenzen en van de geldmachten. Evenmin mogen 
we ons akkoord verklaren met het spel van de grote 
europese mogendheden, Frankrijk en Duitsland, 
waardoor de kleine volkeren steeds in de schaduw 
zullen blijven. Onze opdracht is het alle volkeren 
in hun rijke eigenheid aan bod te laten komen : 
het Europa der volkeren ! 

-k Deze tekst is de samenvatting van een op hamd 
opgenomen toespraak welke volksvertegenwoor^-
ger Coppieters onlangs heeft gehouden te St. Ni
klaas. 
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do \^erelcl 

(Argos) Nog voor het verstrijken van de uiterste termijn (15 februari 
jl.) kon Jamesjid Amoezigar, iraans minister van Financiën aankondi
gen dat tussen de zes Golfstaten (Iran, Irak, Koeweit, Saoedie-Arabië, 
Aboe-Dabie en Qatar) een overeenkomst over de levering van petro
leum was bereikt. De prijs wordt dus met 35 dollarcent opgestoten, het 
belastingstarief op de ruwe olie zal voortaan 55 pet wezen en de lijst-
prijzen worden geïndexeerd. In ruil voor die prijsverhogingen zullen 
de zes produktielanden van de Perzische Golf hun prijzen niet verder 
opvoeren ; althans niet gedurende de looptijd van de overeenkomst 
(5 jaar). Na de alarmberichten uit Laos, de weer eens in het slop ge
raakte Jarring-besprekingen over Israël-Egypte en de gevaarlijke be
vriezing van de « berlijnse » kwestie (in maart e.k. worden in de wes
telijke sektor gemeenteverkiezingen gehouden) was de vreugde om het 
te Teheran bereikte akkoord algemeen. Vooral het Westen, waar de 
herinnering aan een zekere Suez-krizis nog vrij levendig is, voelde zich 
aangenaam ontspannen na het geruststellend kommunikee dat de olie
bevoorrading nu toch weer voor een lustrum verworven was. 

arabisch boni tegenover 
westers tcopitollsme 

Overbodig waren de westerse 
zorgen tijdens de voorbije weken 
(sinds 2 februari) niet. Zonder de 
ultieme overeenkomst van Tehe
ran zouden de Golflanden immers 
reeds maandag 15 februari eenzij
dig hun prijzen hebben verhoogd, 
en bij ontstentenis van een over
eenkomst tegen uiterlijk 22 fe
bruari zouden ze zelfs hun olie
toevoer kompleet hebben ge
staakt. Dit gevaar lijkt nu bezwo
ren maar het is nu wachten op de 
technische toepassingsmodalitei
ten... en op de weerslag van die 
overeenkomst op de wereldmarkt. 

oliestroom 

blijft vloeien 

Naar uit eerste kommentaren 
blijkt zal de verhoging ingaan op 
1 juni 1971 en 2,5 dollar per bar
rel bedragen. Verdere verhogin
gen, telkens met 5 pet, zullen in
gaan op 1 januari 1973, 1974 en 
1975. Men heeft al uitgerekend 
dat die overeenkomst van de pro
duktielanden rond de perzische 
golf, alleen al in 1971, een verho
ging van inkomsten met ruim 60 
miljard B fr betekent, terwijl in 
1975 de extra-inkomsten uit de 
olie tot 150 miljard B fr zullen op
lopen. Hierbij kunnen de betrok
ken oliemaatschappijen zich lang 
niet even gelukkig achten : Lord 
Strathalmond, leider van de wes
terse delegatie, verklaarde na on
dertekening van de overeenkomst 
dat het akkoord de maatschap
pijen, alleen al voor het eerste 
jaar, circa 1 miljard dollar zal kos
ten. Zo bekeken hebben de olie
magnaten wel erg duur betaald 
voor een stabiliteit van vijf jaar. 
Toch zijn er al produktielanden 
die lieten weten dat de overeen
komst hen niet bindt. Dit geldt al
vast voor Libië, dat de eisen van 
de zes Golflanden voor zichzelf 
onvoldoende acht, en voor Alge-
rië dat reeds in juni 1970 eenzij
dig het belastingstarief van 2,08 
dollar tot 2,85 dollar per barrel 
heeft verhoogd Globaal bekeken 
mag men echter niet vergeten dat 
de overeenkomst van Teheran ook 
een waarborg behelst voor gere
gelde aanvoer... wat voor West-
Europa en voor Japan een kolos
sale verademing is. De indusLriële 
mastodont uit het Verre Oosten 
heeft ontoereikende reserves 
(voor twee of drie maanden) en 
vreest nu dat de westerse olie
maatschappijen de last van de te 

Teheran aangegane verbintenis op 
Japanse schouders zullen afwente
len. 

In afwachting dat de kernener
gie zich verder ontwikkelt zullen 
de westerse oliemaatschappijen in 
de toekomst bezwaarlijk aan de 
eisen van de produktielanden kun
nen ontsnappen. Dit is een besten
dige ongerustheid die de westerse 
industrielanden (en Japan!) er 
maar moeten bij nemen. De euro
pese oliebronnen zijn nu eenmaal 
ontoereikend in een tijdperk 
waarin de behoefte aan die ener
giebron alle andere in de scha
duw stelt. Overal grijpt de indus
triële expansie schrokkerig om 
zich heen, alsmaar verslindt ze 
fabelachtige investeringen. Daar
om ook zal de vraag steeds groter 
worden, zal het Westen steeds 
meer op arabische olie aangewe
zen zijn. Zelfs de amerikaanse pe
troleum lijkt niet het nee plus ul
tra van wat de aardbodem aan 
« vloeiend goud » te bieden heeft. 
Daarom komen met de dag meer 
amerikaanse belangengroepen een 
kijkje nemen in Koeweit en Saoe
die-Arabië waar de olie minder 
zwavelstof zou bevatten... Op het
zelfde ogenblik begint ook de 
Sovjetunie te zoeken naar nieuwe 
bevoorradingsbronnen. In 1970 
produceerde dit land 253 miljoen 
ton uit eigen bodem en exporteer
de het enkele miljoenen ton naar 
de Oostbloklanden. Lang niet ge
noeg echter voor de oliebehoeften 
die ook daar noodlottig paralleel 
lopen met de industriële ontwik
keling. Gelijktijdig met het stij
gen van de vraag zijn die arabi
sche landen ook aan ontwikkeling 
gaan winnen. 

iran, leidende mogendheid 

Nauwelijks een kwarteeuw ge
leden was Iran kompleet afhanke
lijk van de royalties uit zijn eigen 
petroleumuitvoer, maar vandaag 
belopen de inkomsten van zijn 
olie-uitvoer nog slechts een vijfde 
van zijn nationaal produkt. Bij de 
jongste besprekingen die de Sjah 
met prominenten uit de petro-
leumwereld voerde ging hij recht 
op zijn doel af. Zonder doekjes 
voor het bloeden heeft hij achter
af de publieke opinie zakelijk 
maar overtuigend geïnformeerd. 
Het is waar dat hij hierbij optrad 
vanuit de (nog jonge) toppositie 
die Iran binnen de Opec-landen is 
gaan innemen. Maar te Teheran 

hebben de arabische landen, on
der impuls van de Sjah, hun slot
sommen getrokken uit de konfe-
rentie van Caracas (Venezuela 
1970). Eendrachtig hebben ze 
front gevormd tegen de willekeur 
van hun kopers : het prijzenver-
schil tussen de diverse staten 
werd weggewerkt, er werd een 
uniforme verhoging bedongen van 
de belastingsaanslag per barrel, 
en men geraakte ook akkoord 
over het peil van de beoogde 
prijsverhoging. Maar dit rezultaat 
ware niet mogelijk geweest zon
der voorafgaandelijk en solidair 
bezinnen, zonder een nauwkeurig 
peilen en afwegen van de nieuwe 
gevoeligheden, mogelijkheden, 
kansen. De overeenkomst van Te
heran is een gevolg van minutieu
ze planning, van zelfbewust opzet, 
van het rationeel besef dat de 
vraag enorm gestegen is, dat de 
gegadigden met de dag sterker 
komen aandringen en dat de 
machtigste tegenstander op de 
duur niet tegen eendrachtig wil
len opgewassen is. De arabische 
frontvorming, waartoe de Sjah in 
niet geringe mate heeft bijgedra
gen, heeft de onderhandelingspo
sitie van de Opec-landen onverge
lijkbaar versterkt. 

verschuivende macht 

Dit blijkt al duidelijk uit de be
palingen van de overeenkomst 
zelf. Vooral het feit dat het belas
tingstarief (5 pet voor alle Golf
landen) door de arabische landen 
zelf werd bepaald is van uitzon
derlijk belang. Men kan zich im
mers best indenken hoe hopeloos 
de arabische situatie was toen de 
kapitalistische maatschappijen zo
als tot voor kort, nog inspraak 
hadden in het «ramen» van de 
belastingsaanslag. Dit was gewoon 
ontoelaatbare bemoeizucht van 
« koloniserende » maatschappijen 
in de interne aangelegenheden 
van een minder gegoede handels
partner. Via kommerciële manipu
laties werden behoeftige landen 
net zo lang onder druk gezet tot 
ze gingen zwichten voor kapitalis
tische imperatieven. De nadelige 
gevolgen van die ongelukkige si
tuatie zijn vandaag nog voelbaar 
maar men mag aannemen dat ze 
zondag jl. doeltreffend en defini
tief werden afgeremd. 

Voor de westerse konsument 
zitten (uiteraard) aan de overeen
komst van Teheran minder pret
tige vooruitzichten vast. Er werd 
tot dusverre niet uitgemaakt wie 
de lasten zal dragen van de verho
ging van de kostprijs voor ruwe 
olie uit het Nabije Oosten. Hoe 
duur de benzine aan het pompsta
tion nu zal uitvallen zal volgens 
de persagentschappen afhangen 
«van de mate waarin de regerin
gen de belastingen zullen hante
ren om het prijspeil min of meer 
stabiel te houden». Inmiddels i--
over de weerslag van die olie
overeenkomst op de belgische 
markt vandaag nog niets bekond 
Maar op de achtergrond van de 
technisch-ekonomische beslissing 
van Teheran rijst het bemoedi
gend fenomeen van een grondige 
verschuiving in de machtsverhou 
ding tussen kapitalistische privé-
maatschappijen en olie-produce
rende landen. Die gewijzigde ver
houding zou in de toekomst wel 
eens gunstig kunnen inwerken op 
de sociale strukturen en het wel-
vaartpeil binnen «feodaal » Ara
ble. 

• Ook de stadjes Asisi en Perugia door 
aardschokken getroffen na de aardbe
ving die Tuscania teisterde. Ook elders 
in Europa worden aardschokken waar-
srenomen o.a. in Zuid-Slavië en in Ne
derland (waar geen schade werd aan
gericht). 

• Gunnar Jarring, TJNO-bemiddelaar in 
het Midden Oosten, dient zelf voorstel
len in, ten einde de nog steeds niet be
gonnen besprekingen op gang te bren
gen hoewel er quasi-zekerheid bestaat 
dat Israël dit voorstel zal verwerpen, 
daar het uitsluitend steunt op de rezolu-
tie van de UNO-veiligheidsraad van 
1967, die steeds door Israël van de hand 
werd gewezen. 

• Kaïro aanvaardt het voorstel Jarring, 
dat vrije vaart voor Israël in het Suez-
kanaal voorziet in ruil voor ontruiming 
van de oostelijke kanaaloever en rege
ling van het vluchtelingenvraagstuk. 

• Het britse lagerhuis keurt de gede.el-
telijke nationalizatie van de failliet ge-
gane Rolls Royce eenparig goed. 

• Na 27 dagen harde besprekingen be
reiken de petroleumlanden van de Per
zische Golf en de westelijke oliemaat
schappijen een akkoord over de geëiste 
prijsstijging : verhoging 112 fr. per bar
rel (stijging met 17,5 fr.) wat dit jaar 
een meeropbrengst voor de olieprodu
centen van 60 miljard fr. betekent. Het 
akkoord is geldig tot einde 1975 : bin
nen deze termijn mogen de olieprodu
centen geen extra-verhogingen dan de
ze voorzien bij het akkoord toepassen. 

• Hevig treffen tussen politie en stu
denten te Barcelona na afgelasten van 
het optreden van de amerikaanse pro
testzanger Pete Seeger. Verscheidene 
veroordelingen van personaliteiten, die 
de vernieuwing van het amerikaans
spaans verdrag aan kritiek onderwier
pen, bevestigd in beroep. De bijeenroe
ping van de nationale raad van de 
staatspartij, drie maanden na Burgos, 
wijst op een voortzetting van de strijd 
om de macht tussen rechtse konserva-
tieven en technokraten. In een toe
spraak neemt de markies de Villaverde, 
Franco's schoonzoon, stelling tegen 
Opus Dei. 

deze week 

in de wereld 
• Uit een verslag van de Wereldvoed-
selorganizatie (UNO) en andere ver
wante wereldorganizatie.s blijkt, dat 12 
miljoen kinderen in ontwikkelingslan
den bij tekort aan voedsel in levensge
vaar verkeren. 

• Generaal Lon Nol, kambodjaans pre
mier (getroffen door beroerte) tijdelijk 
vervangen door generaal Matak. In La
os wordt op verscheidene fronten ge
vochten. Te Peking betogen honderd
duizenden tegen het amerikaans-vietna-
mees ingrijpen in Laos. Lin Piao be
loofde indochinese volkeren de steun 
van de chinese volksrepubliek. 

• Negende ekonomische vijfjarenplan 
van de Sovjet-Unie met een jaar ver
traging bekend gemaakt : nadruk wordt 
gelegd op de produktie van de ver-
bruiksgoederen, wat een overwinning 
van de gematigden in de Sovjet-leiding 
heet te zijn. De gebeurtenissen in Po
len zouden de voorstanders van een 
verhoging van de levensstandaard een 
doorslaggevende steun in de diskussie 
verleend hebben. 

• Engeland stapt het decimale tijdperk 
in na eeuwenlange heerschappij van het 
twaalfdelig stelsel. De overgang ge
beurt « tamelijk vlot ». 

• Ambtenarenstaking in Zweden be
lemmert de diensten der rijksspoorwe-
gen, sociale zaken en een aantal rege
ringsbureaus. 

• Voortdurende rellen te Reggio de 
Calabria (Italië) dat niet als geweste
lijke hoofdstad wordt erkend doch eko
nomische voordelen ter kompensatie 
verkrijgt. 

• Werkhervatting in de textielnijver
heid te Lodz (Polen) na bezoek van de 
poolse eerste minister Jaroszewicz. 

• Westerse drie zouden inzake Berlijn 
de eis laten vallen, dat West-Berlijn in
tegraal van West-Duitsland deel uit
maakt, in ruil voor de aanvaarding door 
de Sovjet-Unie van nauwe kontakten 
tussen Bonn en West-Berlijn, en soepe
ler verbindingen tussen West- en Oost-
Berlijn. 
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Bij een hotsing tussen politie en negerstudenten in de Verenigde Staten maakte Sven Sjöherg voor de Zweed
se krant « Dagens Nyheter » deze foto : ze werd thans door de zweedse persfotograjenbond tot foto van het 

jaar uitgeroepen. 

noord tegen zuid 

In het nog steeds te komponeren K europees con
certo » zoeken de stri jkers van de « latiniteit » 
steeds meer steun bij elkaar, tegen een door hen 
gevreesde overmacht van de « hoornblazers uit het 
noorden » waarbij behalve Duitsland en Benelux 
ook Engeland gerekend wordt. 

Op kleiner schaal werd onlangs te Rot terdam bij 
monde van de heer Fokkema, voorzitter van de 
Kamer van Koophandel, een lans gebroken voor 
meer samenwerkmg tussen de noordzeehavens. 

waarmee hij dan in de eerste plaats de Benelux-
havens bedoelde. Deze samenwerking is er volgens 
de rot terdamse vooraanstaande vooral nodig om 
front te kunnen vormen tegen de franse konkur-
rentie met Marseille en Le Havre, die hun expansie 
bij de klienten o.a. aanprijzen met het argument 
« dat de vaart van grote schepen op Marseille en 
Le Havre zoveel veiliger is dan de vaart door het 
onveiliger Kanaal ». 

Intussen ligt Rotterdam overhoop met de rest der 
nederlandse havens en Antwerpen met de andere 
Vlaamse havens. 

prostitutie en zwarte markt 

Het zweedse blad « Aftenbladet » was tijdens de 
onlusten in Noord-Polen de voornaamste en ook 
betrouwbaarste inlichtingsbron voor het Westen 
over deze gebeurtenissen. Dezer dagen meldde he t 
blad dat hoewel de inreisvisa voor buitenlanders 
naar de poolse havensteden ingetrokken zijn, er 
blijkbaar een uitzondering wordt gemaakt voor 
een speciale soort « toeristen » : reeds van lang 
voor de onrust in de baltische havensteden t rek t 
een stroom heren tussen de 25 en 50 jaar naar 
Gdansk of naar Stett in waar ze meestal in luxueu
ze restaurants bereidwillige dames treffen, die hun 
charmes te koop bieden uitsluitend tegen betaling 
in dollars of zweedse kronen. Ook de klandestiene 
sigarettenhandel bloeit er welig. 

De geheime politie laat dit alles oogluikend toe. 
Zelfs onmiddellijk na het herstel van de orde en 
hoewel de onrust voortduurde kon dit verkeer, dat 
officieel « toeristisch verkeer » genoemd wordt, 
hervat worden. Dollars zijn immers altijd welkom, 
ook in de volksdemokratie. 

migratie en emigratie 

Het lot der arabische kristenen in Israël is ook 
niet benijdenswaardig als men nagaat dat velen 
onder hen na de zesdaagse oorlog tot op vandaag 
niet naar hun — geteisterde — woonplaats konden 
te rugkeren en ofwel uitweken naar de buurlanden 
(het geringste aantal) ofwel naar andere plaatsen 
in Israël, waar ze in de diaspora blijven leven. Van 
de 40.000 arabische kristenen te Haifa in 1948 zijn er 
slechts 8000 gebleven, een minderheid die boven
dien beroofd werd van haar intellektuele boven
laag. De rest leeft verspreid in moeilijke omstan
digheden, ook omdat de staat Israël voorrang ver
leent voor behuizing en werkverschaffing aan jood
se staatsburgers, zodat de kristen Arabieren net als 
de moslem-Arabieren nog steeds met noodwonin-
gen genoegen moeten nemen, vaak in overbevolkte 
noodcentra. Deze kristenen slaan dan ook met lede 
ogen de bouw gade van mooie kerkgebouwen door 
westerse missionarissen, terwijl door het Westen al 
te weinig voor de verbetering van hun sociaal-eko-
nomische toestand gedaan wordt. Ook dat is een on
derdeel van het schrijnend gebleven vraagstuk der 
Palestijnse vluchtelingen en ontheemden in e n 
rond Israël. 

spiro agnew 
(Argos) Cargaliani, Griekenland, 1897. Een Griek graait zijn schaarse 

drachmen bij elkaar, stopt een dozijn olijven op zak en gaat te Piraeus 

scheep naar de VSA. In zijn zog sleurt de berooide landverhuizer, Anag-

nostopoulos is zijn naam, een kroost mee : kinderen en een vrouw. Maar 

uit zijn nageslacht wordt in 1919 Spiro T. Agnew geboren, sinds 1968 vice-

prezident van het machtigste land dat de geschiedenis ooit heeft voortge

bracht. Sinds die dagen wordt hij verafgood door zijn paladijnen, door 

zijn vijanden beschuldigd van fascistoïde neigingen, onheus bejegend door 

de amerikaanse pers en andere moralisten van de American Way of Life. 

Met zijn 52 lentes heeft Spiro 
nog zi]n kuiten niet verloren. Wat 
fyzieke beweeglijkheid betreft 
geeft hij het u en mij nog te doen. 
Maar zijn buitengewone kracht 
lag steeds in verbale vaardigheid. 
Woordvlot was Spiro al als leer
ling van de sekundaire school van 
Annapolis toen hij de tel<sten voor 
zijn vaders toespraken opstelde. 
Waarschijnlijk leerde hij daar de 
soepele, heldere formulering die 
zijn betogen vandaag nog ken
merkt. Spiro trekt hierbij wel eens 
een verkeerde veralgemenmg, ver
wart soms tussen de ware oor
zaak en een samenhangende om
standigheid en verrast onveran
derlijk door het simplisme van 
zijn slotsommen. Hij is wat dit 
betreft een late sofist. Maar als 
met een weet hij dat het gevoel 
de enige redenaar is die altijd 
overtuigt. Reeds als advokaat en 
later als goeverneur van Maryland 
leek hij aardig van de tongriem 
gesneden Maar toen was hij al 
getrouwd met Judy die vandaag 
als mrs. vice-prezident te Was
hington volop in het receptionele 
werk zit. Twee dochters voltooien 
het geluk van dit typisch ameri-
kaans gezin : gezond, welvarend 
en met 100.000 dollar activa op de 
bank. Dit is zóveel maar ook net 
niets te weinig voor de ameri

kaanse respektabiliteit. Alleen 
Kim, de jongste dochter, lijkt een 
tikje uit de aard geslagen. Zij wil 
mordicus aan anti-Vietnam-beto-
gingen deelnemen. Hiertegen komt 
vader Spiro dan in verzet. « Kin
deren moeten hun ouders gehoor
zamen » zo meent hij. 

Spiro Agnew heeft veel belagers 
en hij weet het. Maar te Carga
liani, Griekenland, waar zijn 
grootvader werd geboren wil men 
geen kwaad van hem horen. In 
het gemeentehuis hangt Spiro's 
portret , zwaar onder amerikaanse 
eretekens. Spiro kent weliswaar 
geen Grieks maar dit zal de 7 600 
inwoners van het bergdorp een 
zorg wezen. Die olijvenkwekers 
hebben geen boodschap aan talen
kennis. Onverstoorbaar leggen ze 
zich te luisteren naar de stem van 
het bloed. Er is dan ook maar een 
vraag die ze kwelt : wanneer komt 
Spiro op bezoek ? Dit heeft de 
vice-prezident desgevraagd be
loofd aan een paar stokoude ver
wanten uit het dorp. Die vraag 
lijkt hun dan ook belangrijker 
dan de cijfers van de olijvenoogst. 
Alsnog is Spiro niet komen opda
gen. Cargaliani is niet ver van 
Athene, met een militaire junta 
die het zo nauw niet neemt met 
de demokratie. « Later » zo 
schrijft Spiro aan zijn oom Zacha-

rias « als er vrede is met Viet
nam ». 

Sinds 1968 zit Spiro Agnew in 
een vleugel van het Witte Huis. 
Via een optimaal funktionerende 
nieuwsvoorziening wendt hij zich 
om de haverklap tot de publieke 
opinie. Zijn wekelijkse konferen-
ties lijken erg op oratorische hap
penings. De vice-prezident t rekt 
bij voorkeur van leer tegen de 
promotors van moratorium-day, 
tegen de vijanden van de oorlog 
in Vietnam, tegen drug-gebruikers 
en sex-maniakken, tegen maffia 
en bezette campussen, tegen hip
pie en yippie, tegen geëngageerde 
New Left en militante black pan
ther. Spiro wil geen proces op
voeren van schoonwassen en ba-
gatellizering. Het is hem niet be
gonnen om in slaap sussende kom-
mentaren. Zijn clowneske uitval
len, zijn verontwaardiging, zijn hi-
poteses lijken wel vastgeankerd 
in de zekerheden van de gemid
delde Amerikaan, in de burger
lijke welvaartsorde van de « zwij
gende meerderheid ». voor wie 
hij onversaagd een lans breekt. 
Overal ontdekt hij « ideologische 
eunuken », « parasieten van de 
haat », sex-perversen en geestes-
gestoorden. Gemakshalve betitelt 
hij ze als kommunisten Dit is lang 
met altijd raak Maar de zwijgen
de meerderheid beaamt, is erg 
trots op « haar » Spiro. 

Na zijn politiek huwelijk met 
Nixon moest Agnew van de Deep 
South (zuidelijke provincies) een 
soort republikeins enklaaf maken. 
Van die gezichtshoek uit is hij 
een hoofdagent van Nixon's ver-
kiezingstaktiek in het Zuiden. Het 
is dan ook in Mississippi en New 
Orleans dat hij zijn vermetelste 
uitspraken doet. Daar in het bij 
uitstek konservatieve zuiden 
vlamt hij tegen het « steriel stel
letje snobs dat graag voor intel-
lektueel en liberaal wil doorgaan». 
Hier ook geraakt hij in het ora
torische spoor van goeverneur 
George Wallace van Alabama, de 
racist. Met Wallace heeft hij zijn 
anti-intellektualistische voorkeu
ren gemeen zonder diens anti-
konstitutioneel extremisme te de

len. Wallace wil een streep halen 
door de met veel moeite bevoch
ten « liberale » verworvenheden 
van d e amerikaanse grondwet, 
Agnew wil dat verworven besten
digen, terwijl hij die liberale 
winstpunten voor konservatieve 
tegemoetkomingen wil afzwakken. 
Zijn argumenten zijn verwant met 
die van republikein Romald Rea
gan (maar simplistischer, ontdaan 
van het intellektualistisch vernis
je dat bij Raegan altijd beklijft) : 
naast burgerrechten zijn er ook 
burgerplichten, er moet een dam 
zijn tegen het ontmand pacifis
me, burgerlijke ongehoorzaam
heid leidt tot rellen, rellen wer
ken de revolutie in de hand, een 
evenwichtig gezinsleven is een 
waarborg voor lichamelijk en 
geestelijk gezonde kinderen, met 
het ouderlijk gezag valt of staat 
de respektabiliteit van de natie : 
het hele arsenaal van eerbied
waardige sociale deugden. 

Spiro Agnew lijkt met zijn job 
niet bijster in zijn nopjes. Een be-
diendenrol zegt hij. helemaal niet 
kreatief. Nu zit aan het uitreiken 
van eretekens aan verdienstelijke 
burgers voorzeker niet veel her
senwerk vast. Toch is de vice-pre
zident niet het snulletje dat 
Nieuw Links al te graag van hem 
ophangt. Bij een recente intelli-
gentietest haalde de vice nog 135 
I Q. Uit zijn toespraken bliikt bo
vendien dat hij met brio de ora
torische stilistiek beheerst, ook 
dat hij een trefzekere feeling heeft 
voor de fluktuaties van de publie
ke opinie Maar vandaag schijnt 
al vast te staan dat Spiro Agnew 
niet republikeins kandidaat voor 
de nominatie wordt Niet ambi
tieus genoeg, zegt Judy. 

Inmiddels blijft Spiro een kruis
vaarder van het amerikaanse es
tablishment, waarin patriotisme 
een soort levensverzekering is. 
Spiro droomt van het geïdeali-
zeerde amerikaanse type • tuinie
rend na volbrachte dagtaak, plicht
bewust, goed geïnstalleerd in hui= 
en familie, gelukkig in een vast 
beroep en verschanst in zijn in
stellingen Opschrift • Wet en Or
de, Gezag, revoltloze samenleving 
en respektabiliteit. 
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in historisch rijke omgeving en sociaaf verantwoord 

Een zonniae zondaamoraen van vorig laar. Precies oo 14 iimi 

maakte Gent kennis met een nouveauté, die onmiddelli jk verge

lijkingen opriep met de parijse Place du Tertre, verzamelplaats van 

de « croütes » Omgeven door oittoreske bistro's vind je daar 

de ene kunstenaar naast de andere artiest. Gewoon in de vn e 

ruimte, onder de hemel, hanteren zij er het penseel, bewerken de 

klei of zijn op een andere manier kreatief bezig. Zij vervallen m 

herhaling door het onderwerp van hun bezigheden of door de 

manier waarop dat onderwerp letterlijk in de verf wordt gezet. 

Maar dat geeft niet, want het publiek neemt het daar met de 

glimlach. Op de gentse Groentenmarkt zijn er zeker veel verge

lijkingspunten met deze Place du Tertre, alhoewel de laag zittende 

kafeetjes van de bij de Kunstmarkt aanleunende Pensmarkt er 

niet zo talrijk zijn als de bistro's in Parijs en het pubiek er nog 

artistiek verantwoorde kunstwerken tracht te vinden. 

gentse kunstmarkt 
sociaal 

Da' de Kunstmarkt in een oude 
Vlaamse stad m het leven werd geroe 
pen en er ook snel wortel kon schieten, 
is te danken aan enkele idealisten, die 
in zo'n markt absoluut nooit financieel 
brood voor zichzelf gezien hebben. Wel 
meende architekt Vercruyssen uit Des-
telbergen, die aan de allereerste oor
sprong van het initiatief ligt, dat door 
de kunst bij het publiek te brengen en 
haar te verpopulanzeren armlastige, 
vooral jonge kunstenaars zouden gediend 
worden Veel kunstenaars willen im
mers niet het riziko lopen dat een 
(eerste) tentoonstelling m een kunst-

galerij geldelijk een fiasko wordt Bo
vendien komt er op een kunstmarkt 
een direkt kontakt met de kijker tot 
stand, omdat drempelvrees hier niet 
bestaat Dit heeft voornamelijk tot ge
volg, dat de kunstenaar makkelijker 
zijn zelfwaardering kan toetsen op de 
reakties van een uiteraard zeer gevari
eerd publiek. 

Er is overigens nog een ander sociaal 
element. Op de Groentenmarkt bevindt 
zich een bankinstelling die van bij de 
aanvang van het gewaagde initiatief 
heeft ingehaakt op de uitnodiging van 
de initiatiefnemers door een aantal 
kunstwerken van expozanten m het 
uitstalraam te hangen. Toen de stich
ters van de Kunstmarkt het officiële 

Wachtend op een klant, nog even een schets beginnen 

bezoek kregen van burgemeester Van 
den Daele van Gent, en van minister 
Anseele, ging dat gepaard met een ont
vangst in genoemde bankinstelling, 
waar toen de korte historiek van de 
Kunstmarkt werd geschetst. Dat de 
handelaars en de winkeliers uit de hui
zen rondom de Groentenmarkt nog 
schroomvallig of ostentatief obstruktief 
ten achter blijven en hun deuren op 
zondagmorgen stevig gegrendeld hou
den, is een negatieve houding, die in 
het nadeel van de winkeliers zelf uit
valt. 

groepswerk 

Het zijn precies de « sociale » vonken 
die van de initiatiefnemers van de 
Kunstmarkt schijnen overgesprongen 
te zijn op de kunstenaars-expozanten, 
die bijna per definitie individualisten 
heten te zijn. Een uitvloeisel van deze 
nieuwe zin voor samenhorigheid en sa
menwerking is ongetwijfeld het Gents 
« Atelier '70 » dat nauwelijks enkele 
maanden geleden boven de doopvont 
werd gehouden en waarvan het sukses 
nu reeds buiten kijf staat. In dit Atelier 
zijn een zestal kunstenaars gegroepeerd, 
die allen een akademische opleiding 
hebben genoten, maar zich in de tech
nieken van de kunst verder willen per-
fektioneren. Het ontstaan van dit Ate
lier moet gezocht worden op de Kunst
markt, ook al werkt het onafhankelijk 
van dp initiatieven die daar worden ge
nomen 

De aangesloten kunstenaars zoeken 
elkaar elke maandag- en donderdag
avond op in de « antieke » kroeg « De 
Pensmarkt », waar op een precies vol
doende ruimte biedende zolderkamer 
naar levend model wordt geschilderd 
of geboetseerd. Dit kafeetje is trouwens 
de verzamelplaats geworden van al wie 
meent dat hij iets met de Kunstmarkt 
moet of mag te maken hebben. In dit 
kunstenaars-kroegje, waarin de kroeg
baas het over « mijn schilders » heeft, 
ruiken de meeste gesprekken naar 
kunst. Een vaststelling die je trouwens 

niet meer verwondert als je de binnen
muren gezien hebt, die gedekoreerd zijn 
met de meest uiteenlopende soorten 
kunstwerken van Kunstmarkt-expo-
zanten. 

{creativiteit 

Dat het Atelier zelf het werk is van 
een groep artiesten kan je gewoon al 
veronderstellend afleiden uit het feit, 
dat de leden ervan de kosten voor ge
bruik van materiaal, voor verlichting en 
ook verwarming evenredig dragen Een 
krant schreef hierover het volgende : 
« Trouwens, alles gebeurt in groep De 
anatomatische schetsen van het mense
lijk lichaam, de portretten, het boet-

Nog vroeg in de morgen en In clé 
zon... 
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seerwerk, alles komt tot stand aan de 
hand van één model. Ook dit gebeurt 
u i te raard om de kosten te drukken, 
m a a r het ware nooit mogelijk geweest 
indien niet vooraf de geest van samen
werking onder de kunstenaars had be
staan. De idee van een groepsatelier is 
ongetwijfeld uit een materiële nood ge
groeid (men beschikt niet of over een 
naoeilijk te verwarmen atelier aan 
huis) , maar kon slechts realiteit worden 
in een vr iendenkring ». 

Dat er te Gent, tussen de Koornmarkt 
en 's Gravensteen een tradit ie kan ge
vestigd worden, die van invloed zal zijn 
op het overige vlaamse kunstleven, 
wordt , zoals ir. André Mertens dit juist 
opmerkte bij een bezoek van burge
meester Van den Daele aan de Kunst
mark t , is nu reeds bewezen door de na
volging die het initiatief reeds te Brug
ge heeft gekregen. Belangrijk hierbij 
is, dat de kunstenaars op het uitstekend 
gelegen plekje, dat de Groentenmarkt 
in het har t van Gent toch is, zich aan
stonds thuis kunnen voelen. Omdat de 
organizatorische lijn soepel wordt ge
t rokken en de improvizatie de kreatieve 
ideeën (nog) niet onderdrukt . Wie zich 
wil uitleven door het ontwerpen van 
raambil jet ten, van kers tkaar ten met 
een artist iek motiet op, kan dat. En net 
zo goed kan iemand een map met re-
produkties van zijn kunstwerken ver
kopen of een reeks foto's tentoonstellen 
over de « handel en wandel » op de 
Kuns tmark t . Hetgeen in werkelijkheid 
ook allemaal gebeurt Dat de oprichting 
van de Kuns tmark t een sociaal doel 
heeft en dat daardoor de verschillende 
soorten kreativitei t konden aan bod ko
men, wordt, meen ik, het best geïllus
t ree rd door het feit dat op de tentoon
stellingen, die zowat maandelijks (en 
gratis) plaatsvinden in de Europabank, 
geen kunstr ichtingen of kunstenaars 
worden uitgesloten. Wel wordt priori
tei t verleend aan de expozanten van de 
Kuns tmark t om hun scheppingen te 
expozeren 

historisch leader 

Wat nu de Kuns tmark t zo biezonder 
aantrekkel i jk maakt is het ongewoon 
r i jke historische kader Hiermee bedoe
len wij niet alleen het stoere Graven-
steen, maar vooral de Graslei met een 
weelde aan oude woningen, de « pens-
huizekens » en het « Galgenhuizeken » 
In mindere mate het Vleeshuis, dat 
zeer geschikt zou zijn — en dat weten 
de initiatiefnemers van de gentse 
Kuns tmark t beter dan wie ook — om 
de kunstenaars in de winter en bij re-
genweder onderdak te verschaffen. In 
elk geval zou het s tadsbestuur van Gent 
er in het kader van de revalorizering 
van de « kuip van Gent » (semi-metro 
onder de Leie e.d.) rekening mee moe
t e n houden, dat de omgeving van de 
Kuns tmark t niet alleen niet verknoeid 
m a a r integendeel gevalorizeerd wordt 
zoveel zulks mogelijk is. 

Ver t rekken we nu — voor een kleine 
historische t r ip — vanop de Groenten-
markt , waa r je in de zomer in de milde 
schaduw van de wilde kastanjebomen 
kun t genieten van het gezicht op een 
fraaie en monumentale pomp. De weste
li jke zijde van de m a r k t is afgezoomd 
me t he t gebouw dat tot op het einde 
van de 19e eeuw tot Vleeshuis diende, 
m a a r van 1884 af werd ingericht als ont
vangstkantoor van de koopwaren die 
pe r staatsspoor naa r elders dienden ge
voerd. Het eerste Vleeshuis stond e r 
evenwel schuin tegenover : aan de lin
kerzijde van de Lieve. Biedt het Vlees
huis aan de bui tenkant niets merkwaar
digs aan op artist iek gebied, de kenners 
waarde ren he t daarentegen wegens zijn 
s tevig eikenhouten gebinte. 

Vermeldenswaard is he t beeld van 
ft O.-L.-Vrouw me t den inktpot », dat 
reeds meer dan 400 jaar he t Groot 
Vleeshuis siert. He t beeld wordt aldus 
geheten omdat de H. Maagd in haa r 
rechterhand een inktpot vasthoudt, die 
moet dienen voor haar kind Jezus, dat 
gereed is om met een pen t e beginnen 
schrijven op een perkamenten rol. Ten 
spijt van vele legenden, mag men de 
door Minard en Em. Varenberg gegeven 
ui t leg over deze zeldzame voorstelling 

aanvaarden : « Dewijl te Brugge voor 
het stadhuis en te Gent bezijden het 
Vleeschhuis de aardsche gerechtigheid 
werd uitgeoefend, zinspeelt het beeld 
wellicht op de genade die de Zoon Gods 
en zijn Heilige Moeder den misdadiger 
verleenen konden, indien hij zich, alvo
rens de straf te ondergaan, tot God be
keerde en om vergiffenis smeekte Men 
ziet hierin Christus den genadebrief on
dertekenen die den hemel opent ». 

galgenhuizeke 

Wat de kunstenaar op de Kunstmrri<t 
vooral inspireert is het « peperkoeken », 
op de grond gezeten huisje op de noord
oostelijke hoek van de markt Wii vin
den er reeds melding van m de stads
rekeningen van Gent die lopen over 'ie 
jaren 1579-1580 Het huisie werd her
bouwd evenwel m 1713 (door R Bo-
gaert) . Wie nu denkt, dat zo'n Galgen
huizeke piepklein is, vergist zich toch, 
want het eerste huisie was de helft 
kleiner dan het huidige Hij die één of 
meerdere van het viertal kafeetjes be
zoekt, die naar de Graslei toe tegen het 
Vleeshuis werden aangebouwd, kan het 
wellicht interesseren dat in het Galgen
huizeke reeds van 1745 af bier werd ge
tapt voor de gaande en komende man. 
Maar de historikus zal misschien ont
goocheld zijn, omdat deskundigen vlak
weg beweren dat het pittoreske kafeet-
je helemaal zonder historisch belang is 
geworden Komt hierbij nog. dat urba-
nisten van menmg zijn dat het slechts 
verkeerbelemmerend werkt. In elk ge
val kan het Galgenhuizeke nog steeds 
bewonderd worden. 

Wat nu de penshuisjes betreft, deze 
kwamen tot stand in 1542 en werden m 
1884 afgebroken In de tijd die tussen 
deze jaren ligt kon men ze als curiosum 
gebouwd tegen het Vleeshuis langs de 
mark tkan t in ogenschouw nemen leder 
van deze h^isies was reeds in d i 16e 
eeuw gemerkt met een letter. In die 
tijd een n-euwigheid, aangezien de ge
bouwen bil ons pas omtrent het einde 
van de 18e eeuw een nummer kregen 
In de volgende eeuwen werden de lui
fels Van dé penshuisjes beschilderd en 
dienden Zo al»; uithangbord. Uiteraard 
verkocht men daar volop pensen, soms 
ook wild. 

Enig mooi tenslotte is het uitzicht dat 
dfc Grèslei biedt Deze z.g Lei tussen de 
St -Michielsbrug en de Veebrug fwerd 
Grasbrug m het begin van de 17e eeuw) 
ligt inderdaad eveneens in de nabijheid 
van de Groentenmarkt , die vroeger Vis
mark t werd geheten en gedurende ver-

hu, 1 Öliililllinllllllllllllll! 

scheidene eeuwen in Gent de zetel is 
geweest van de vleeshouwers en visver-
kopere. Op de Graslei wedijvert nu nog 
de romaanse met de gotische en de 
vlaamse stijl, maar je kan er ook nog de 
rokokostijl bewonderen of de smaak- en 
kleurloze bouwtrant van de 19e eeuw 
gaan afkeuren. 

plannen 

Het spreekt voor zich dat de initia
tiefnemers van de gentse Kuns tmark t 
om toeristen en andere kijkers en/of 
kopers aan te t rekken niet alleen het 
historisch patrimonium in de omgeving 
van de watertoren Leie en Lieve wen
sen beschermd te zien zij hebben ook 
konkrete plannen om de Kunstmarkt 
zelf tot verdere bloei te brengen Zo 
ligt het m hun bedoeling een map uit 
te geven — tegen een zeer schappelijke 
prijs — met kunstfoto's over een of an
der aspekt van de Kunstmarkt . Ge
tracht zal ook worden, de bergruimte 
die thans door groentenhandelaars of 
een visverkoper wordt beslag genomen 
op zondagmorgen gedeeltelijk te gebrui
ken voor artistieke aktiviteiten. Bij wij-

Komt zien ! Komt zien ! 

ze van voorbeeld zijn er onder het 
Vleeshuis trouwens nog een aantai (on
gebruikte) bergplaatsen. Verder wordt 
gedacht aan restauratie- en herstelwer
ken om o.a een nog ruimer werkate-
lier te kunnen inrichten. 

Intussen dienen de winkels van Genl^ 
vooral deze rondom de Kunstmarkt 
zelf, aangepord te worden om hun deu
ren op zondagmorgen open te gooien 
en werk van Kunstmarkt-expozanten 
tentoon te stellen. 

Natuurlijk houdt het bij deze opsom
ming van enkele toekomstplannen niet 
op Telkens weer duiken nieuwe initia
tieven op, want zomin de hh. arch M. 
Vercruyssen, vertegenwoordiger W. 
Mmnebo en leraarkunstenaar R Bae-
tens als de andere pioniers, nl. de schil
derende gebroeders Cornells en schil
der Franck blijven op hun lauweren 
rusten. Dan hebben wn nog met geen 
woord gerept over hun talrijke volge
lingen Zij allen hebben slechts één be
trachting : de Kunstmarkt een besten
dig karakter geven, zodat de (jonge) 
kunstenaar, de voorbi] ganger, de toe
rist, het publiek de stad Gent en ten
slotte de kunst zelf er wel bij varen 

P-Pi 

Tegen de vertikal'en en horizontalen van de straatstenen tentoon gesteld werk. 
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haar 

Z i j 

Wij zijn verleden week (nog 
^ n s ) naar de vergadering van 
it)nze afdeling geweest. Dat is 
èen afdeling uit de lange rij 
V-an afdelingen, niet beter of 
ÏÜet minder dan de andere Een 
Sfdelmg met één man m de ge-
peen t e r aad die zich moet we-
ten als een leeuw in een mui-
Beval. Een afdeling waarin 
weinig mensen véél doen en 
Yeel mensen minder, waar har-
Be werkers zitten met een klei
n e mond en mensen met een 
^ o t e die . (de rest weet u 
^ e l ) Kortom een groep lieden 
a»als er ontelbare zijn. Een 

;el goedmenende Vlamingen 
e het niet wegsteken dat ze 

;an en voor de Volksunie zijn. 
ensen van wie je een beetje 
at houden omdat ze meebhj-

ven tot het laatste ogenblik aan 
het stenciltuig, niet opgeven als 
het begint te regenen en ik 
weet niet hoeveel straten nog 
moeten gedaan worden Hoed 
af, zeg ik ' 

Maar goed, wij zaten op de 
vergadering van de afdeling er
gens m Vlaanderen Met de 
gekende vertraging hadden we 
plaats genomen m de kamer 
naast het kafee waar we met 
de regelmaat van een klok sa
menkomen We waren er met 
zijn allen. De voorzitter die 
reeds zetelde, de sekre tans on
der de papieren bedolven met 
de pen in de hand, de propa-
gandaman die enkele telefoon
nummers van buiten ratelde, 
een nieuweling die de muren 
van het lokaal afspeurde, het 

plaag 
In de middeleeuwen had je de pest, nu woedt het lawaai. 
Er is geen kruid tegen gewassen, geen oorlap tegen be
stand ; het is een geniepige kwaal, heerst overal en tast 
ons allen aan. 

Het begint 's morgens, zo rond half zeven : de wekker 
rinkelt (80 decibel) en ons hart slaat 10 % vlugger ; om 
toch wakker te blijven, schakel je de radio aan en daar 
klinken niet alleen de eerste taalwenken, maar ook de 
eerste amusementdeuntjes : goeie morgen, morgen Je 
wenst elkaar afscheid (tweemaal 60 decibel) en je snort 
met de wagen weg (70 deel nou, mooi is het nie t ) . 

J i j , vrouw, begint te stofzuigen, te mixen, en daar gaat 
ook de badverwarmer aan of je zit op kantoor en je 
t ikt op de schrijfmachine en je hoort de honderd andere 
machmes al lang niet meer zo denk je, tot je ze op ze
kere dag allemaal inééns verneemt 

Inderdaad : ze helpen ons, wat zouden we zijn zonder 
die luidruchtige toestellen ? Maar we moeten naar ze 
luisteren : ze sissen, tikken, brullen 

Even ga je dan het bier- of koffiehuis binnen, en je 
vrienden of vriendinnen verwelkomen je geestdriftig 
(100 decibel) . Kom je dan thuis (hoe ben ik in 's hemels
naam zo moe ?), dan hoor je nog even die kwajongen 
van ernaast huilen (90 decibel), want de stevige, geluids
dichte muren type 's Gravensteen, devalueerden tot de 
delikate tussenbouwsels van onze appartementsbijen
korven. Zo komt je onderhuur eerst verlegen, daarna on
geduldig vragen wie van jullie zo'n zware voetstappen 
aankweekt ? En of het niet met pantoffels kan ? 

O ja, en hoorde je vandaag dat vliegtuig (geluidskracht 
140) ? En heeft je lekkere tienerzoontje een motorfiets ? 
En laat hij dat bloeddorstig ding voor je deur grommen ? 
(110 ). 

En of we tenslotte aan alles wennen ? Mijnheer Meyer, 
arts van beroep, liet op zekere dag twintig jonge lui naar 
metaal geknars luisteren. Na een half uur kloegen ze 
over versnelde hartslag, hoofdpijn, duizeligheid, ver
moeidheid en enkelen barstten in t ranen uit. Het lawaai 
is niet alleen de kanker voor onze Mnuwen. Te Knox-
ville, in Tennesee, liet prof David Liscomb een aantal 
proefdieren naar rock luisteren (122-130 decibel). Na 88 
u. hip amusement bleek 25 % van de binnenoren onher
stelbaar beschadigd. 

Wat zouden we zonder ons gehoor aanvangen ? Stel je 
voor dat er ook mooie, zachte, aangename geluiden zijn : 
maar wie hoort nog de straatmussen als de t ientonner 
voorbijdavert, wie beluistert nog Mozart als de top-ten 
Ultraast en wat vroeg je kind daarnet ? De telefoon rin
kelde 

Zolang de mens er is, hield hij van lawaai en niemand 
minder dan de grote engelse Elizabeth vaardigde in de 
zestiende eeuw wetten uit ter bescherming van de 
nachtrust : verbood zij de heren der schepping niet hun 
vrouwen na 10 u. 's avonds nog te tuchtigen ? 

Weldra planten we nog maar eens bomen en we denken 
onze natuurlijke omgeving te hebben gered. En dan maar 
met je transistor naar het strand mensen of we het 
daar zo heerlijk rustig hebben ! 

huguette d b 

Op de noordvietnamese rijstvelden hebben de vrouwen de plaaU ingenomen van de mannen Deze 
vrouxoen 'kregen een legeropleiding en wensen hun wapens nooit in de steek te laten 

gemeenteraadslid dat vlug nog 
wat aan sociaal dienstbetoon 
deed De voorzitter hamerde op 
het tafeltapijt en vroeg zich 
voor de derde keer af of we 
eindelijk konden begmnen 

En we begonnen want zij 
was er . Z13 De ganse verga
dering werd stil -want eer zij er 
niet was kon geen vergadering 
beginnen Zij moest er bi] zijn 
dat vonden we allemaal Ze 
was er weer met haar handtas
je vol geld Ze noemde het le
ren ding haar enveloppe zoals 
m de mode van Coco want de 
enveloppe dat is m Het mans 
volk moest daar mee lachen 
want dat is toch allemaal onno
zele sjiek uit Parijs Maar ze 
beet door, ze was van haar tijd 
en je kunt een even goede kas
sierster zijn met een eigentijd

se enveloppe als met een oud-
modische sjakosj De voorzit-
tei moest daar allemaal niets 
van weten en sneed punt éen 
aan En dat punt één dat waren 
de financies 

De verkiezingen van verle
den jaar hadden een man m de 
gemeenteraad gebracht en daar 
was heel wat geld voor nodig 
geweest Ze had zich in de laat
ste en lange dagen voor 11 ok
tober als een knappe geldbe
heerster ontpopt, het was het 
bestuur opgevallen dat ze geen 
cent verkeerd zou gebruikt 
hebben Genoeg maar met 
overdrijven was haar leuze, 
geld is er om goed gebruikt te 
worden en al het mansvolk 
was er wel meegevaren Enfin, 
ze had in de hitte van de 
strijd, toen vele hooiden aan 

Men kan een gans dan wel dom noemen simpatiek is dat dier 
wel . 

het draven gingen de zaak zo 
deskundig beheerd dat geen 
mens haar nog kwijt wou Ze 
moest in de afdeling blijven ' 

Nadat ze verleden zomer ge-
t iouwd was is ze in de gemeen
te komen wonen en ze vond 
dat men een jonge kracht altijd 
wel kon gebruiken, ze had zich 
uit eigen beweging aangemeld. 
En haar man die tot over zijn 
01 en in een zaak zit vond dat 
wanneer hij de tijd niet heeft 
zijn vrouw zeker niet mocht 
thuis blijven Dus 

Ze deed haar woordje ver
der, gaf de sekre tans onder 
zijn voeten omdat hij te slor
dig was, vertelde met glunde
rende ogen dat ze bij de brou
wer een stevige percent afge
dwongen had op de dranken 
van het laatste bal en had een 
geweldig voorstel om veel geld 
te verdienen voor de afdeling. 
Het werd er muisstil Het viel 
me op dat sinds zij er was de 
vergaderingen beter opschoten, 
dat we voor het eerst sinds ja
ren ons gepland programma 
konden afwerken binnen nor
male uurgrenzer 

ZIJ mocht er n]n vonden we 
allemaal, maar onze man m de 
gemeenteraad zag zijn lijstje 
van vragen en interpellaties eg. 
akties en voorstellen zo aan
groeien dat hij een dik schrijf
boek van zijn oudste dochter 
had meegebracht En de ver
antwoordelijke van het maan
delijks afdelingsblad zag zijn 
ru imten slinken voor dames-
praat en de VUJO-afgevaardig-
de moest maar eens de adres
sen van zijn vrouwelijke leden 
opdieunen en de propaganda
leider kreeg een hjst van han
delaars m de pollen voor een 
dringend bezoek 

En niemand van ons sprak 
tegen Wij zagen dat zij er niet 
teveel was 

Wij dachten heel stilletjes 
aan haar man . maar vonden 
dat we met het huishouden 
van iemand anders niks te ma
ken hebben en luisterden ver
der 

We moesten haar echter nog 
meer bewonderen toen ze eens 
haar beurt voorbij braafjes 
meeluisterde naar de anderen. . . 

Ze mag er zijn. Zij is belang
rijk voor ons. 

sybren 
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voordracht voor nobelprijs liferafuur 

w a ( s c h a p e n b o o n 
Of wijlen Stijn Streuvels gehoopt heeft, ooit bedacht te worden met de nobelprijs literatuur 

weten we niet, hoewel dergelijke hoop bij deze Vlaming die op wereldniveau schreef heel nor

maal zou geweest zijn. Het is er nooit van gekomen (ook al is er sprake van geweest) o.a. om

dat de belgische staat zodanig goed de kulturele belangen van Vlaanderen behartigt dat dit 

Vlaanderen steevast in de vergeetput terecht komt. De jongste jaren is er enige verbetering maar 

het is nog lang niet zoals het hoort. Als men het ons vraagt : het zal er pas 

komen wanneer we werkelijk als volk autonoom zullen zijn, dit is onder andere vrij van welk 

kultureel dwangbuis dan ook. Al te veel vlaamse auteurs — en kunstenaars zonder meer — 

hebben dit niet altijd beseft en praatten klakkeloos de misleiders na over deze « faux problè-

mes ». Naarmate ook zij de praktische gevolgen van deze kulturele achterstellingspolitiek in

zagen spraken ze wel anders. 

Met de nog zeer bescheiden 
ontvoogding is er o.a. sinds en
kele tijd toch meer sprake van 
een grotere promotie van het 
nederlandse boek in vertaling 
en « durt » men in vooruitstre
vende vlaamse kringen zelfs 
namen van schrijvers voorop
stellen die volgens deze krin
gen in aanmerking komen voor 
een kandidatuur voor de No
belprijs literatuur. Twee na
men zijn in dit verband naar 
voor gekomen nl. die van Ge
rard Walschap en van Louis 
Paul Boon, twee als « links » 
bekende schrijvers, wat vol
gens sommigen die nog steeds 
in kategorieën denken ver
klaart waarom het precies pro
gressieven zijn die met deze 
kandidaturen-in-spe uitpakken, 
al vragen we ons of in hoever 
bvb. een PEN-klub een zeer 
progressieve vereniging kan ge
noemd worden, toch niet de 
Vlaamse PEN-klub die zelfs 
met een konservatief voorzit
ter zit. opgescheept. 

De schrijver van « Houte-
kiet », « Carla », « Adelaide », 
« Een mens van goede wil », 
« Zuster Virgilia » en ook van 

« Saluut en Merci » was vooral 
in de dertiger jaren een literai
re vedette in Vlaanderen en 
ook wel in Nederland. Men 
hoeft het zeker niet steeds eens 
te zijn met bepaalde uitspra
ken van Walschap, vooral niet 
wanneer hij het literaire ter
rein verlaat en zich bvb. op het 
pad van de algemene politiek 
waagt. Dan horen we nogal 
simplistische uitspraken die 
doen denken dat Walschap dan 
toch ergens de eenvoudige 
volksman is gebleven wat ons 
niet belet te denken • schoen
maker blijft bij uw leest. 

Van de schijnbaar probleem
loze wereld van Houtekiet 
kwam Walschap geleidelijk te
recht in de problematiek van 
deze tijd, met zijn vele twijfels 
die ook de auteur zelf niet on
beroerd lieten en aanleiding 
gaven tot zijn breuk met de 
katolieke wereld wat in het 
Vlaanderen van toen een hele 
gebeurtenis was. 

Louis-Paul Boon is de tweede 
schrijver wiens naam werd ge
noemd in verband met een 
eventuele kandidatuurstelling 

voor de Nobelprijs literatuur. 
Dat blijkt o.a. het gevolg te 
zijn van bepaald geestdriftige 
kommentaar op de duitse ver
taling van « De Kapellekens-
baan » in de westduitse pers. 
Het boek wordt « een voorloper 
van de sociaal-kritische roman» 
genoemd, « een zeldzame ro
man, die beklemt en radeloos 
maakt ». Volgens een andere 
recensent is « Eine Strasse in 
Ter Muren » — zoals de duitse 
titel van de «Kapellekensbaan» 
luidt — geen streekroman meer 
« maar een boek waarmee de 
auteur zich op het peil van de 
wereldliteratuur verheft». Noch 
min, noch meer. 

Nu is de « Kapellekensbaan » 
zeker een fascinerend boek, dat 
getuigt van een groot, rauw 
schrijverschap, literaire neer
slag van een reeks gebeurtenis
sen in een proleten wereld, die 
men bij manier van spreken 
af en toe uit de bladzijden van 
de « Kapellekensbaan » ruikt. 

Met deze vertaling rukt Boon 
opnieuw de literaire aktualiteit 
binnen, nadat het een hele tijd 
rondom hem stil is geweest, 

ook als... tv-medewerker, over 
welk wereldje hij trouwens 
maar matig te praten is. De 
man die van zichzelf beweerde 
een schrijvende schilder te zijn 
om daarna te zeggen dat hij 
een schilderende schrijver was, 
is niet voor niets uit de streek 
van Aalst, waar de spotvogels 
legio zijn. De duitse vertaling 
heeft ook in andere landen be
langstelling gewekt zodat er dit 
jaar ook in Amerika een en
gelse vertaling van de « Kapel
lekensbaan » zal verschijnen. 
In Duitsland komen nog « Zo
mer in Ter Muren » het ver
volg op de « Kapellekensbaan » 
en de novelle « Menuet » aan 
de beurt. 

Louis Paul Boon neemt zijn 
tijd voor het schrijven • vijf 
jaar voor het werk over pries
ter Daens, dat zeshonderd blad
zijden zal omvatten en vermoe
delijk in twee delen zal ver
schijnen. Hij herschreef het 
tweemaal na de eerste versie 
een hele tijd te hebben laten 
liggen. Niet te verwonderen dat 

Louis Paul Boon thans bezig 
is met het herschrijven van 
« Het nieuwe onkruid » dat de 
wereld van de verdovende mid
delen tot onderwerp heeft. 

Zullen volgend jaar twee 
bekende vlaamse schrijvers 
voorgesteld worden voor de ge
geerde internationale literaire 
onderscheiding ? Zal dat zowel 
door Noord als door Zuid ge
beuren, als het gebeurt ? Ver
geten we niet dat Nederland, 
nog steeds Simon Vinkenoog 
in petto houdt als kandidaat. 

Eens te meer hebben in
tussen de Vlamingen het nare 
gevoel, niet op een stevig offi
cieel eigen bestuurlijk apparaat 
te kunnen steunen, waardoor 
deze voorstellen vanuit eerder 
vage literaire kringen de kracht 
missen opdat deze kandidatu
ren ook echte kandidaturen 
zouden worden. Kandidaturen 
waarin we niet alleen krach
tens de betrokken figtiren en 
hun oeuvre geloven doch ook 
krachtens de instanties die er 
achterstaan. 

Boon tijdens SABAM-prijsuitreiking te Brussel Wanneer Stock
holm ••' 

• Vorige dinsdag werden vier nieuwe ten
toonstellingen geopend in het paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel, nl Frank en Ber
nard Baschet, klankstrukturen • Pietro Cas-
cella, skulpturen ; Dodeigne, skulpturen en 
ten slotte de reeds vroeger verdaagde en nu 
toch klaar gekomen tentoonstelling van akwa-
rellen en tekeningen van de duits-am,erikaan-
se expressionist Georg Grosz, uit de verzame
ling van het Museum of modern art van 
New-York. Vooral naar deze laatste tentoon
stelling gaat de aandacht uit omwille van het 
bijtend sarkasme in dit sociaal-kritisch 
werk • 
• Bij de opening van de tentoonstelling van 
vier jonge antwerpse grafici in galerij Herten 
Aas te Mechelen (Haverwerf) werd een dehat 
over de kunstenaar en zijn verhouding tot de 
maatschappij gehouden. Ér werd hierbij sterk 
gepleit voor een grondige hervorming van 
het kunstonderwijs en ook voor een nauwere 
binding volk-kunstenaar. Vooral dit laatste 
wordt op hedendaagse « colloquia » niet zo 
vaak meer gehoord... Deze tentoonstelling 
loopt tot 21 februari • 
• Totaal-spektakel nu ook te Oostende dank 
zij de « Elegasten » en het « Gents Mime-
teater » ; op 5 maart a.s. volgt in het Kursaal 
om 20.30 u de première van « Mimemuziek », 
gezamenlijke show van beide gezelschappen, 
voorafgegaan door een perskonferentie in 
openlucht om 15 u. op het Wapenplein, ge
volgd door een optocht. Hoeft het gezegd dat 
de Vlaamse Klub Kust achter dit eigentijds 
initiatief staat ? U kunt alvast kaarten be
spreken in het Kursaal, tegen 100 en 500 fr., 
VVK-leden gratis. 

Een tweede VVK-initiatief nog even in 
gauwte onder uw aandacht : op 22, 23, 24, 25 
en 26 februari telkens om 20.30 u. in het ste
delijk f eestpaleis te Oostende ; opvoering van 
« Boeing-Boeing » van Mare Camoletti door 
de Bacchanten in de regie van Michel Wyf-
fels. Lokatie : Standaard-boekhandel, Kapel-
lestraat • 
• Opgelet : dinsdag 23 februari om 17 u opent 
de Negende Brusselse Boekenbeurs in het 
centraal station met een verwelkoming na
mens de brusselse boekhandelaars en namens 
het ministerie van Nederlandse Kuituur • 
• Naar aanleiding van het gouden jubelfeest 
van de VTB (1921-1971) worden de bedragen 
van de « tweejaarlijkse prijs voor de vlaamse 
humor » aanzienlijk verhoogd. Voor elk van 

de drie reeksen wordt een eerste prijs van 
5000 fr, een tweede van 3000 fr en een derde 
van 2000 fr voorzien, of samen 30.000 fr. De 
volgende wedstrijd heeft in 1972 plaats met 
als onderwerpen « het » (roze humor), « hij » 
(grauwe humor) en « zij » (zwarte humor). 
De inzendingen moeten vóór 16 december 
1971 gezonden worden naar het bondsgebouw 
van de VTB-kantoren in Vlaanderen en Brus
sel. De jury zal begin januari 1972 haar be
slissing bekend maken, waarop zaterdag 8 
januari 1972 de inzendingen tentoongesteld 
worden in het Hendrik De Braeckeleer Stu
dio • 
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• De Vereniging voor het Muzeum van He
dendaagse Kunst vzw Gent stelt ter beschik
king van zijn leden originele grafische kunsP 
werken tegen bijzonder gunstige inteken
prijs. Zo kunnen ze tegen 6.600 fr. intekenen 
op 5 lithografieën van Maurice Wychaert, 
die hij vervaardigde over tema <.(wolkeny>. Het 
betreft litho's in drie tot zeven kleuren. Voor 
het lidgeld met premie voor 1971 (400 fr) 
kan men een werk kiezen uit het beperkt 
fonds van de vereniging (litho's en sereen-
druk). 

De vereninging heeft ook een werklokaal 
(Coupure 583 te Gent) dat elke zaterdag open 
is en waar men alle grafiek van de vereniging 
aantreft. Men kan lid worden door storting 
van 400 fr. op pr. 15.41.23 van VMHK, Krom
me Lei 16, 9820 St. Denijs-Westrem • 
• Om te bewijzen dat er inderdaad nog vele 
Vlamingen te Brussel zijn, richt het Vlaams 
Rechtsgenootschap van de Vrije Universiteit 
een literaire kabaretavond in. H. Raspoet, H. 
Elegast, P. Theys, L. Verbeeck, W. Verman-
dere, G. Vermeercsh, J. Van Remoortere en 

de jonge opkomende ster de studente Chris 
Van Den Wijngaert zorgen voor een enorme 
en gezellige vertoning in het groot auditorium 
van de universiteit P.E. Janson, Roosevelt-
laa, op dinsdag 2 maart om 20 uur. 

Lokatie: Kommisariaat van de Sport & Vrije 
Tijd (02) 47.32.93. Ook gij helpt ons mee te 
bewijzen dat een vlaams initiatief leefbaar 
is te Brussel • 
• Van 18 februari tot 28 maart in studio 44 
van het Belgisch Gemeentekrediet : twee 
tentoonstellingen « Afrikaanse Kunst, moder
ne kunst » en « Muziekinstrumenten uit Afri
ka ». Ingang Passage 44, Kruidtuinlaan 44 te 
1000 Brussel • 
• De bestseller-lijst voor januari 1971 ziet 
er uit als volgt; 

Bellettrie : vlaamse en nederlandse auteurs 
G. Bom,ans : Van dichtbij gezien ; 1. Boudier-
Bakker : De klop op de deur ; G. Durnez : 
Mijn leven onder de Belgen. 

Werken in vertaling : H.G. Konsalïk : Lief
de aan de Don : H. Robbins : De avonturiers : 
A. Solhenitsyn : Kankerpaviljoen. 

Jeugdboeken : C. Grashoff • Claudia-reeks 
en Floris I en II 9 
• De Galerij Herten Aas te Mechelen geeft 
een eigen veertiendaags « gazetje » uit waar
in niet alleen de manifestaties aangekondigd 
en besproken worden moor ook aan kontes
tatie wordt gedaan. Het eerste februarinum
mer heeft het o.a. in min of meer publicitair 
verband over de kartoontekenaar Gal, zeker 
één onzer meest spitse en meest geëngageerde 
kartoonisten van het ogenblik. Het « herten 
aas gazetje » steekt tipografisch flink in me
kaar en mag er als progressief half-onder-
grond-half-bovengrond-blaadje zijn • 
• De klankstrukturen van de gebroeders 
Baschet in het paleis voor schone kunsten te 
Brussel zijn de zoveelste voorbeelden van het 
huidig experiment. De tentoonstelling is op
gevat als een wandeling in een (we citeren) 
« tegelijk formeel en sonoor universum ». De 
auteurs noemen ^ch trouwens zelf zoekers, 
dichters muzici, beeldhouwers, handwerklie-
den, en regisseurs « daar ze ten slotte verto
ningen opgezet hebben met muziek, licht- en 
vormspel, met akteurs en ballerino's ». Som
mige van die « klankskulpturen » kunnen 
door het publiek zelf bespeeld loorden. Vorige 
woensdag gaven de auteurs een demonstratie 
van dit « licht- en klankspel » dat in feite een 
verruimde toepassing is van vroegere « speel
tuigen voor grote mensen » • 
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De vlaamse zwerver bij uitstek Bernard Henry is onder

hand wel in eik tijdschrift aan bod geweest met een reis

verhaal meegebracht uit een of andere hoek van de we

reld. Wij zijn er zo stilaan gewoon aan geraakt van Bernard 

Henry boeiende reportages te lezen want elk tijdschrift dat 

wat met toerisme, gastronomie en wetenswaardigheden-

over-de-grenzen-heen te maken heeft, en dat vooral zich

zelf wi l respekteren heeft deze globetrotter reeds binnen

gehaald. 

wie is wie ? 

v̂ /ie s nu ue man die schuil
gaat achter deze begripge-
worden naam ' Eigenlijk heet 
hij Roger Hendrik Bernard 
Perck, geb 1924 te Ruisbroek-
Sauvegarde Is kriminoloog van 
beroep en was geruime tijd 
werkzaam in Kongo, zat voor 
hij europees hoofdadmmistra-
tor werd, bij de europese ge
meenschap bij de gerechterlij-
ke oolitie te Brussel Als hij 
niet op reis is woont hij met 
vrouw en kmderen achter de 
basiliek van Koekelberg. 

Alles bij mekaar trok deze 
koene reiziger reeds viermaal 
moeder aarde rond, kent de 
zeeën als zijn bad, snuffelt de 
meridianen af. kiekt wat hij 
de moeite vindt en brengt al
les wat hij hoort op een bandje 
mee naar huis Eens aange
trokken door een « stip » op 
onze planeet laat die hem niet 
meer los en trekt hij er op af 
Rezultaat : een twintigtal boe
ken, shots die internationaal 
bekroond werden en bandopna
men die buitenlandse radio- en 
tv-stations haalden 

De uitgevrij DAP Reinaert-
uitgaven komen vandaag met 
een omnibus Bernard Henry 
op de proppen. Het meer dan 
vijfhonderd bladzijden tellend 
boek (mooi rode omslag met 
gouden letters» bevat Uncle 
Sam. mijn hospita : Bomen 
sterven vlottend en tussen Yen 
en Roepie. Een fantastische 
spiegel weerspiegelt alle wind

streken van onze aarde Verder 
is het boek opgelucht met een 
twintigtal foto's, door de au
teur zelf geschoten, die het ge
heel ook vizueel interessant 
maken. 

Het eerste deel van het drie
luik heet Uncle Sam, mijn hos
pita Het brengt de lezer dwars 
door de Verenigde Staten, niet 
alleen het noordelijke deel van 
het kontinent Amerika maar 
ook al de VS-eilanden in de 
stille Zuidzee. Deze amerikaan-
se trip begint met een bezoek 
aan het eiland Molokaï waar 
de vlaamse pater Damiaan De 
Veuster werkte en stierf. Het 
is geweten dat de Amerikanen 
heel veel respekt hebben voor 
deze vlaamse zendeling. Voor 
een paar jaar werd in de States 
nog een Damiaan-monument 
onthuld. 

Van Amerika zegt Bernard 
Henry : a Hier gelden twee 
grote meesters, lezer : God en 
de dollar. In een natuurdekor 
dat ik het verbazendste ter 
wereld noem. Vriendelijk, 
charmant, verbijsterend Ame
rika. Fascinerend tehuis van 
Uncle Sam, (zo vaak reeds) 
mijn hospita... » 

olavi 

Van de cow-boy's van de VS 
brengt Bernard Henry ons met 
Bomen sterven vlottend naar 
de cow-boy's van de midder
nachtzon : de finse houtvlot
ters. 

Waarom Bernard Henry de 
houtvlotters van Finland op
zoekt vertelt hij in een waar
om. IVTet een verre herinnering 
uit zijn jeugd aan kapitein 
Zeldenthuis boek De Gaucho's 
onder het Zuiderkruis begint 
Bernard Henry zijn zoektocht. 
Jarenlang werden in België 
kulturele avonden ingericht 
over de houtvlotters van Suo-
mi. Men rolde er een kleuren
film van Ray van der Plassche 
en Bernard Henry leverde de 
kommentaar. Ze brachten op 
die avonden het relaas van hun 
zoektocht naar een zekere 
« Olavi », een populaire held 
uit de bekende roman Het lied 
van de vuurrode bloem van de 
Fin Johannes Linnankoski. 
Bernard Henry is op zoek ge
gaan naar deze Olavi. zowat 
het Don-Juantype onder de 
houtvlotters. Hij vergelijkt de 
houtvlotters met de cow-boy's 
en noemt hun wouden de 
prairies, hun vlothout het vee 
dat zij hoeden en begeleiden 
en de boom waarop ze staan 
hun eerder wankel paard en 
dit op één van de 60 000 meren 
van Finland. Verhalen uit het 
noorden werden hier bij ons 
altijd graag gelezen, denken 
we maar even aan het sukses 
van Gulbransen en anderen. 
Misschien heeft dit wel iets te 
maken met de grote volksver
bondenheid die zich m het 
noorden steeds sterk heeft ge
manifesteerd misschien ook 
een beetje om de moedige 
stnid van bv de Finnen tegen 
de Sovjets maar ongetwijfeld 
ook om de nooit ingeloste 
droom van velen van ons naar 
noordse landschappen, meren 
en wouden. Op de IJzerbede
vaart van 1970 werd een dra
matisch gedicht voorgelezen 
van de zweeds-finse dichter 
Jarl Hemmer Een gedicht 
waar ie de woorden van ver
geet maar waarvan de geest je 
bijbleef als een nieuw credo. 
Het is de stem van een soldaat 
die met zijn leven te geven de 
toekomst voor zijn land wil be
palen « Laat gebeuren wat wil 
als het land maar gered wordt». 

Bomen sterven vlottend zal 
heelwat lezers aanzetten eens 
een reisje naar dit voor velen 
onbekende deel van Europa te 
ondernemen. 

Na een stuk over het sauna
bad dat het boek over Finland 
besluit vindt de lezer een tien
tal bladzijden informatie over 
het land, het volk, de geschie
denis, een kronologische lijst 
van historische feiten, de men
sen in hun dekor, de ekonomie, 
de fauna en de flora. 

Wij kunnen de uitgevers en
kel dankbaar zijn om dit inte
ressant en leerrijk stukje lek-
tuur. Reportage en wat daar 
bijhoort om een land beter te 
Ieren kennen bij mekaar sa
mengebracht voor al wie van 
trekken en reizen — ook al 
doet hij het nooit — droomt. 
Daarom moet dit boek op een 
vaste plaats in de biblioteek. 

kapitaal voor mao 

Een volwaardig slot van de
ze omnibus is Tussen Yen en 
Roepie. De oosterse bijdrage 
in dit « wereldse » boek. Een 
waaier van tegenstrijdigheden, 
van vaak pijnlijke en onbegrij
pelijke kontrasten. Ellende in 
Hongkong, oosterse verfijning 
en westerse demokratie in Ja
pan, US-naaperij en anti-US-
kampagnes, India met zijn hon
ger en zijn verzorgde heilige 
koeien, zijn kasten, zijn Gan
dhi, het lijkenritueel van Bena
res en in de Ganges, zijn onhi-
giënische wasplaatsen onaf

scheidelijk van de godsdienst 
Het spreekt voor zich dat de 

oud-kriminoloog en politie-in-
spekteur (sektie moord) een 
stapje in de wereld van de nar-
kotika zou zetten. Dit gedeelte 
van het boek is dan ook een 
openbaring voor mensen die 
wat meer wensen te vernemen 
over deze peperdure wereld
handel. Narkotika, een grote 
bron van inkomsten voor Rood-
China, want dagelijks leggen 
bv. in albanese havens chinese 
schepen aan met een dergelijk 
smokkel-goedje. Narkotika, een 
van de belangrijkste buiten
landse betaalmiddelen van de 
Chinezen van Mao 

De indruk die we krijgen na 
het lezen van Bernard Henry's 
verzamelde reisverhalen is dat 

het voor zijn 180 fr. een ver
draaid aangenaam geschenk 
zou kunnen zijn. In een vlotte 
joemalistieke stijl geschreven, 
ons een ietsje te vlot wat dan 
weer de kans op een ruimer 
publiek maakt. Zonder kom-
pleksen begin je aan een der
gelijk boek want de schrik ik-
haal-die-vijfhon derd-b' -̂  -̂  -'T j den 
niet overmant je noou- Het is 
alsof je op een jet met Bernard 
Henry mjeezweeft naar die of 
die « stip » in dat werelddeel. 

Een man die te benijden 
is en voorwie geen grenzen be
staan. We kunnen hem onze 
reizende ambassadeur noemen. 

m.v.l. 
Bernard Henry-Omnihus — 

DAP Reinaertuitg. — Brussel 
— geillustr. 180 jr. 

positieve rebellie 
Het is zo onderhand iedereen weJ duidelijk, dat het onderwijs, 

en voor ons dan met typisch belgische moeilijkheden, hopeloos in 
de knoei zit. Al een paar maanden geleden verscheen bij Desclce 
De Brouwer Brusfge, een merkwaardig boekje : « dokter, dokter, 
mijn school is ziek ! », samengesteld door Guido Wulms en Miei 
Vlecken. Het kreeg niet de belangstelling van het beruchte Rode 
Boekje ; doch verdween evenmin in de vergetelheid, integendeel, 
pas nu verschijnen hier en daar de reakties waar het bundeltje 
wel recht op heeft 

De samenstelling is eenvoudig en oorspronkelijk : op een korte 
schets van de probleemstelling volgen een achttal indrukken, 
vaak noodkreten, van allerlei mensen uit het « vak ». In een sa
mengesteld stukje achteraan volgen dan konkrete sugffesties ter 
genezing van de kwaal. 

In een twintigtal bladzilden geven de auteurs hun ruime kri
tiek op de algemene maatschappelijke toestanden weer. De mens 
in de mens is in gevaar. « We moeten méér ziln dan enkel maar 
een producerend en konsumerend element in de Welvaartsstaat ». 
De ironie van de hoofdletter is maar al te duidelijk. Godard's 
Alphaville en Orwell's 1948 worden in de nabije toekomst gesteld. 
« De gevestigde instellmgen zijn vaak behoudse:ezind uit zelfbe
houd ». . IMidden in dit kankergezwel bevindt zich dan de school 
met een jeugd die de zwakke en rotte plekken maar al te goed 
kent. Een jeugd die gretig de voordelen van de maatschappij aan
vaardt doch de nadelen des te sterker afwijst. Op de school vin
den ze dan « leraars-to vena ars » die de ziekte wel kennen, doch 
niet het geneeskrachtige kruid. 

Hierop volgen dan uiteenlopende bijdragen van leraars. Het 
komt erop neer dat de demokratizering van het onderwijs een 
nivellering in plaats van een kultivering van het individu in de 
hand heeft gewerkt. Het individu komt weinig of niet aan bod. 
Opvoeden verwaterde tot « bezisrhouden » tot volproppen met 
irrelevante kennis. In de beste gevallen vinden wij een zuiver 
utilitaire, direkte gerichtheid on het verwerven van de nroduk-
ten die de konsumptiemaatsehappij in overvloed biedt. Het hu
manitaire, het mens zijn wordt verwaarloosd. Kennis en leven is 
twee. 

In een iets te licht tegengewicht vinden wij dan op het einde, 
in een viertal bladzijden, een hele reeks voorstellen, de zogenaam
de alternatieven. Depolitisering van het onderwüs. samenwerking 
tussen vrije en officiële scholen (wat een energieverspilling valt 
er al niet waar te nemen !) drastische herziening van de klasse
normen, uitbreiding van het inspekteursnet met inrichting van 
permanente vorming, een eenheidssindikaat dat méér op pedago
gische problemen zou letten, een verhoging van de pedagogische 
eisen aan toekomstig onderwijspersoneel (« Onderwijzen is een 
roeping, anders moet men dit beroep niet kiezen »), invoeren 
van optievakken om aldus elk individu meer ruimte te laten enz. 

Alles samen een schat van ideeën en voorstellen. De samenstel
ling van het boekje — een anthologie van de malaise — brengt 
echter mee dat sommige stukjes minder diepgang hebben. IWaar 
toch interessant door de samenbundeling van verschillende krach
ten zonder politieke of konfessionele gebondenheid. 

m.g. 

Met deze affiche wordt de aandacht van de Japan
ners gevestigd op de tentoonstelling te Tokio en la
ter te Kioto van ruim honderd werken van René 
Magritte, het enkele jaren geleden overleden « op
perhoofd » van het « belgisch surrealisme ». 



WIJ 

zichem 22 

Indien wij over 't algemeen in ver
band met het feuilleton « Wij, Heren 
van Zichem» meer bewondering hebben 
voor de vertolking van de akteurs en de 
aktnces dan voor de manier waarop het 
verhaal in beeld werd gebracht, dan 
gmg het toch niet op voor de tweeèn-
twmtigste episode die wij zondag op 
ons scherm kregen. De meneer die ba
ron van Berckelaer vertolkte moet 
dringend daarheen waar hij thuishoort; 
naar het patronaatstoneel. Maar dan 
liefst achter de kassa. Want akteren kan 
hij helemaal niet. 

gen van sommige firma's gediend zijn 
IS een onontkoombaar nevenverschijn
sel Een hele dag Beethoven op de zen
ders zou ook ongenietbaar worden en 
ook in dat geval zou die vorm van mu
zikale politiek op lange termijn winst
gevend worden voor de uitgevers van 
de klassieke muziek 

Deze beschouwing alleen maar ter 
verduidelijking van het feit dat wij best 
begrijpen dat radio en tv de facto pro
motie voeren voor sommige zangers en 
zangeressen. 

Maar zoals het zondag in Binnen en 
buiten gebeurde lag het kommerciële 
aspekt er toch te vingerdik op wii kun
nen wel aanvaarden dat er ooit een frag
ment uit « Glory Halleluja 2 000 » ge
toond werd Glory Halleluja is een kom
merciële onderneming van Milo Decos-

ter die eufemistisch een moderne klank
bijbel wordt genoemd. Maar niemand 
maakt ons wijs dat het nodig of wense
lijk was in Binnen en buiten zes keer 
deze mossel-noch-vis-show op de kijkers 
los te laten. Wij vonden het bedenke
lijk. 

Eén pozitief punt misschien : verschei
dene kijkers hebben zich zo duchtig ge
ërgerd dat alvast zij besloten zijn dit 
produkt nooit te gaan bekijken. 

toeval ? 

Staf Knop heeft een musical geschre
ven. Wat zijn goed recht is. Anton Pe
ters gaat die musical regisseren Wat 

r 

binnen en buiten 
beden J'^ 

Wij begrijpen best dat de samenstel
lers van Binnen en buiten er met iedere 
week kunnen in slagen om het element 
ontspanning in hun programma dende
rend te maken. Vooral als men het 
showgedeelte op de aktualiteit wil af
stemmen is men afhankelijk van wat 
h' et nunc geboden wordt. 

Dat daarbij allerlei hand- en span
diensten worden bewezen aan lepe pla
tenproducers is misschien onvermijde
lijk. Tenslotte wordt ook iedere keer 
als de radio een plaatje draait in zekere 
zm reklame gemaakt voor die plaat van 
die firma Maar zonder muziek zou de 
radio en de televizie moeilijk leefbaar 
Zijn. Dat daarbij de kommerciële belan-
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ook zijn goed recht is. Nicole Josy en 
Hugo Sigal gaan de hoofdrollen spelen. 
Wat uiteraard hun goed recht is. Maar 
is het dan zo'n toeval dat de vaste can-
zonissimajury waarin trots de heren 
Knop en Peters zetelden hun stem uit
gerekend op het duo Josy-Sigal hebben 
uitgebracht ? Of zijn ook hier weel? 
kommerciële bindingen ? Drie keer ra
den. 

goed zo 

Tegen Kijk en kook is dikwijls het 
bezwaar geopperd dat de recepten van 
John Bultinck door gewone stervelin
gen zo goed als niet klaar te maken 
zijn. Je moet doorgaans al over een 
flinke kruidentuin beschikken wil je 
onc^eveer met John gelijke tred houden. 

Dat euvel zal alleszins geen reden van 
bestaan hebben bij de volgende Kijk 
en kook die op 23 februari wordt uitge
zonden Want die dag leert de tv-koK 
ons hoe wij doodsimpele podding en 
boerenvla moeten bereiden. Maar dan 
goed. Goed zo. 

vu op het scherm 

Donderdagavond 25 februari om vijf 
voor half acht op de vlaamse tv. Dan 
is de politieke tribune voorhehouden 
aan de Volksunie. 

Het nieuwe jeugdfeuilleton Keromar komt woensdag 24-2 op het zilveren scherm. 
De twee stoere knapen zijn Timbal (Mike Verdrengh) en Assam (Jan Pauwels). 

Zien wat het wordt ! 

edisons 

Vrijdagavond 26 februari zal Willem 
Duys vanuit het RAI-kongresgebouw in 
Amsterdam een speciale uitzending pre-
zenteren van het populaire « Voor de 
vuist weg ». In deze vuist wordt biezon-
dere aandacht besteed aan de winnaars 
van de Edison '70. 

Er is voor elk wat wils want volgende 
vedetten worden in het zonnetje gezet : 
Paul van Vliet, Herman van Veen, 
Frans Halsema, Johny Jordaan. Golden 
Earring, Ekseption en Chris Hinze. 
Maar ook — en dit verheugt ons — de 
Fabeltjeskrant. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
presenteert 

de 14 daagse van 
de dame en het kind 

DAT IS WEGGEVEN, EN ALLE PRIJZEN 14% B.T.W. INBEGREPEN ! 
DAT IS VEEL BETER DAN SOLDEN ! 

Volle rekken damesmantels 
uit te kiezen aan 9'*3 en 1250 fr. 

Volle rekken lux mantels 
voor de zomer en de winter 
Waarde 3995 tot 4250 fr. 

N U aan 2000 fr. 

500 Damesregenmantels 
uit te kiezen aan HALVE PRIjS ! 

5 0 % KORTING ! 
Ook modellen volledig met Borg 

gedubbeld 

200 Acryl TUNIEKEN 
Nieuwste dessins. Waarde 450 fr. 

N U 299 fr. 

Tergal-regenmantels vanaf 650 fr. 

Meer dan 10.000 stuks 
jongens- en meisieskleding 

ook kommuniekostuums 
met 4 0 % korting 

op de oude prijzen B T.W inbegrepen. 
DAT IS MINDER 

D A N HALVE PRI|S ! ! ! 

Rekken meisieskleedjes 
aan 300 fr. _____« 

1 5 % 
op alle dameskleedies 

Geldig tot 10 maart 1971 
B.T.W. inbegrepen 

succes kleding m e y e r s 
A. De Langlesfraat 4/10 - 2640 Niei - Rupel 
DANK ZIJ DE B.T.W. - GROTE EUROPESE KLEDINGSZAAK 

Open alle 
werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdag tot 18u - Zon- en feestdagen gesloten. 

2 0 % korting op alle prijzen boven 
de 1000 fr - 1 0 % korting op alle 
prijzen beneden de 100 fr. 
Eskam- Cadeauprijzen uitgezonderd 

WIJ-LEZERS GENIETEN 

Dameskleedjes in Trevira 2000 
Diolen loft Waarde 995 fr. 

N U 499 fr. Tot maat 52 

1 5 % korting 
OP ALLE ROKKEN 

3 0 % korting 
OP ALLE TAILLEURS en 

ALLE DAMESREGEN MANT ELS 
tot 10 maart 1971 

ER IS REUZE KOOP TE DOEN ! 
Kom niet te laat 

Speciale aandacht ! 
HEREN, voor u hebben wij een BON met 
100 fr. waarde, geldig bij gelijk welke 
aankoop van 1000 fr. r^Ifs geldig op alle 
rekfame aanbiedingen zoals Het kostuum 
y/an 2000 fr. en de Shetlandpardessus van 
1795fr. 

BON 
100 fr. waarde 

N a a m TT»r»-»-rvrT>-.-T.-.-.>•#•. . < . . 1 > n t * 11 ••>» 

Straat . ^ . . . . . - . . . . . >»> .> .»» . • . . . . . . r » i> 
Plaats .-, .-ir.-r. .-ï-.-r. .'é^..-. —-»- . 

Geldig tot 10 maart 1971 
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ten en doelschoten. Het was zijn nederlandse klub, Eindho-

laten wij begaan ? 

Gisteren een grroep 
supporters die de dood 
vond in een histerisch 
stadion en een trainer die 
doodgeslagen werd door 
een bende waanzinnige 
supporters, vandaag een 
gewichtheffer die be
zwijkt onder een Jood
zwaar gewicht en een 
jonge renner die tijdens 
de oefening verongelukt. 
Morgen weer andere do
den, allemaal in dienst 
van bare majesteit de 
sport. Niemand wil dat, 
iedereen is daarover ver
ontwaardigd of triestig. 
Maar wanneer gaat men 
er eens wat Aan doen ? 
Het wordt tijd dat wij er 
eens gaan van overtuigd 
raken dat de sport véél 
doden kost, véél te véél. 
Nu is het wel eigenaardig 
dat iedereen — en zeer 
terecht, daar niet van — 
in opstand komt wanneer 
dodelijke ongevallen ge
beuren bij uitvoering van 
werken, opzoekingen e.d. 
m., maar dat ge zelden 
hoort dat er serieus pro
test komt wanneer iets 
totaal nutteloos als de 
' spektakelsport mensen
levens opeist. Zijn wij 
dan al zo ver gebracht 
door onze hang naar sen
satie ? 

ivan « quaede saecken » 

, Wat moest de bond dan 
'doen ? Naar onze bescheiden 
jinenmg eerst en vooral de zaak 
jeens grondig bestuderen, liefst 
i zonder te veel potten en pinten 
ierbij. En dan verder, steeds 
volgens onze ondeskundige me
ning, naar het radikaalste mid
del grijpen dat hij ter zijner 
.beschikking heeft : wie « ge
pakt » heeft, om het even wie 
het is, een miniem of een in
ternationaal, levenslang schor-
Ben. De klubs, die er nu al over 

I waken hoeveel pilskens hun 
1 vedetten hijsen, zouden er dan 
ook wel over waken dat zij niet 
van de « verboden vrucht » 

i snoepen, al was het maar om 
niet beroofd te worden van du
re of beloftevolle spelers. Nu 
zal men natuurlijk aanvoeren 
dat er gevallen kunnen zijn 
waarin een levenslange schor
sing onrechtvaardig zou 
zijn (bij voorbeeld als men een 
tegenstrever spul zou opgeven 
zonder dat hij het weet, om 
hem te doen schorsen, zoals 
men met Merckx deed in de 
ronde van Italië destijds (?). 
Wij geloven dat dergelijke 
€ quaede ende criminaele sae

cken » niet opwegen tegen het 
kwaad dat men sticht door, zo
als de bond, niets te doen. 

klopt 

De voetbalbeker van België 
gaat stilaan naar de beslissende 
eindfaze toe. Er zijn op dit 
ogenblik nog maar vier ploe
gen in kompetitie, namelijk 
Anderlecht (dat Standard klop
te in de kwartfinales). Beer
schot (dat Racing Mechelen 
overwon), Sint-Truiden (moei
zaam overwinnaar van Turn
hout) en Zottegem (verrassend 
overwinnaar van Gantoise, een 
klub uit Gent). 

Sedert het veroveren van de 
beker van België betekent dat 
men mag meedingen naar de 
beker van Europa voor beker
houders, en dat men dus een 
heleboel centen kan binnenrü-
ven, is de belangstelling van 
de klubs voor de « vaas » na
tuurlijk merkelijk groter ge
worden. Alles laat voorzien dat 
het deze keer Anderlecht zal 
zijn. dat de beker zal verove
ren Dat komt dan goed uit • 
Standard als kampioen van 
België in de europese beker 

voor landskampioenen, Ander
lecht als bekerwinnaar in de 
andere grote europese kompe
titie, en de andere klubs... in 
de kou. 

af 

Wij hebben op ons teeveetje 
de basketbalwedstrijd Stan
dard Luik-Moskou gevolgd (de 
verplaatsing naar Luik was een 
beetje tè), en wij hebben dus 
net als u gezien dat de luikse 
vedetten een zeldzame ramme
ling hebben gekregen. Op geen 
enkel gebied kwamen^ zij erbij 
te pas, behalve op één enkel, 
en voor ons belangrijk terrein . 
zij hebben een propere match 
gespeeld, en niet hun toevlucht 
genomen tot werkelijke vuile 
praktijken, zoals men zo vaak 
ziet doen door overklaste ploe
gen Dat vinden wij pozitief, 
en daarom zetten wij het voor
op Voor de rest lagen zij, zoals 
gezegd, gewoon onder. In alles. 
Wij hebben ook de eenvoud 
bewonderd — men kan het ook 
grote klasse noemen — waar
mee de kameraden het basket
balspel aanpakken, en de ge
nadeloze juistheid in voorzet-

een grote ploeg. Maar ergens 
heeft ze ons niet voldaan. Voor 
sport, die voor ons ook spel 
moet zijn, was het allemaal te 
professioneel, te serieus, te veel 
« werk ». 

te rap 

Wij zijn verleden week een 
beetje voorbarig geweest met 
ons gepruttel over de mogelijk
heid dat Denul zou geweerd 
worden uit de nationale voet
balploeg, omdat hij de plaats 
zou moeten ruimen voor De-
vrindt. Het is zo dat Denul wel 
degelijk werd opgenomen in 
de kern, en dat Devrindt van 

ven, niet eens de toelating 
kreeg om met de belgische na
tionale ploeg aan te treden. Dit 
moest dus wel even rechtgezet 
worden. Als verzachtende om
standigheid willen wij aanvoe
ren dat de kopij van deze 
sportbladzijde al zeer vroeg 
in de week dient ingeleverd, en 
ten tweede dat onze reaktie 
wel wat voorbarig was, maar 
dat de mini-hetze van « Les 
Sports » ten nadele van Denul 
en ten voordele van Depireux 
toch nog voorbariger was. Al 
met al zijn wij blij dat uitein
delijk nog zal gebeuren wat 
ons het beste leek : noch Denul, 
noch Depireux weren, en zoals 
de Britten het zeggen : een 
winnend elftal niet wijzigen. 

goed punt 

Mooi op een rijtje vier spelers (Royal IV-Racing Bell) waaronder 
drie VS-boys achter... de (maan)hal aan... 

Waarom zou ook een student niet af en toe op een renfiets mo
gen klimmen om een koerske rond de piste of de kerktoren te 
rijden, of een ritje door het veld te ondernemen ? Wanneer zijn 
lijf en leden daar wel bij varen — en dat kan niet anders — dan 
moest hij dat meer doen. Daarom kunnen wij — en wij zijn blij 
dat wij eindelijk eens de gelegenheid krijgen — onze goede moe
der wielerbond alleen feliciteren met haar uitvinding van de 
« vergunning voor de student-liefhebber ». Voor de som van 500 
onnozele franken, de prijs van één serieus zatsel, kan de student 
een vergunning krijgen die hem toelaat deel te nemen aan stu-
denten-koersen, volledig in regel met de voorschriften van bond, 
wet en verzekering. En er zit nog een goed punt aan vast : het is 
de studenten verboden tijdens de koers om het even welke publi
citeit te voeren. Zij blijven dus reine liefhebbers, en binnenkort 
misschien de enige ware sportlui per velo. 

heroptreden 

Een opgemerkt heroptreden in de wielersport is wel dat van 
sportbestuurder de Kimpe. Hij is, om het zacht te zeggen, een 
niet onomstreden figuur. Wij lazen ook al dat Pol Claeys, de 
Flandria-baas die al zoveel deed voor de beroepsrennerij, in die 
terugkeer van de Kimpe een reden ziet om zelf « zijn schup af te 
kuisen ». Verder weten wij natuurlijk niet of de man die in het 
boek van J.E. Daele « De Simpe » genoemd wordt, in werkelijk
heid de Kimpe is, maar moest dit inderdaad het geval zijn, dan 
ziet het er niet zo proper uit. Wij lezen in het boek, als uitlatin
gen van renners, o.m. het volgende : « Ik reed lange tijd voor 
Gele Leeuw bij de Simpe. Van alle sportdirekteurs is dat zeker 
de grootste smeerlap ». « De Simpe pluimde alle renners, tot hij 
er tenslotte geen meer had ». « Maar bij de Simpe, dat was erg. 
Ik heb eens een kleine 300.000 fr. verdiend in de Ronde van Frank
rijk. Nog geen 40.000 fr. heeft hij mij uitbetaald ». « Hijzelf ver
gooide al zijn geld aan de vrouwen, weet ge. Beter gezegd, ons 
geld ». En zo verder. Wij hopen voor de wederoptredende sport-
direkteiur dat hier iemand anders bedoeld werd. 

schoon lier 

Wij hebben altijd een zwak gehad voor Lier. Misschien omdat 
de Fe er zo schoon over geschreven heeft. Misschien omdat wij er 
al zo lang geleden onze eerste kalverliefde beleefden. En zeker 
ook een beetje omdat men er op sportgebied nog goede opvattin
gen op nahoudt. Neem nu Sportkring Lierse. Een ploeg die haar 
supporters meer dan op tijd hun pleziertje gunt, door doorgaans 
goed te spelen, en soms daverende prestaties. Dit zonder aankoop 
van dus « vedetten » of wondertrainers. Moest Lierse dichter bij 
Brussel of Luik liggen, we zouden trouwens regelmatiger sport-
kringers in nationale shirts zien rondhuppelen. En dan Bus Lier, 
de basketbalklub die dit jaar beslist kampioen van België wordt. 
En omdat alle goeie dingen bestaan uit drie, heeft ook de volley-
balklub Rebels maar eens het kampioenschap van België gewon
nen. Men speelt dat te Lier allemaal klaar met eerder bescheiden 
middelen (in vergelijking met Brussel en Luik altans), en wat 
ons bijzonder verheugt : men blijft er ook bescheiden bij. Te Lier 
worden bij ons weten nog geen loodzware vedetten-nekken rond
gesjouwd. 

sportavond 

Er hing bij de Charel 
een gele affiche, met daar
op « Grote Sportavond » 
in een naburig dorpje, en 
bij de medewerkende vedet
ten hoorde ene Corneel de 
Ridder. « Arré, zei nonkel 
Georges, dat is de « kleine » 
van de oudste van ons Pol-
lin. Daar moeten wij ne keer 
gaan luisteren ». 

Wij dus naar die sporta
vond. Nonkel Georges, de 
Felix en wij. 

De sportjoernalist-met-bij-
verdienste die het spel zou 
leiden, had een klein uur 
vertraging en daarmee had
den wij al drie flessen geu-
ze-in-drie soldaat gemaakt 
eer de man op zijn mikro 
toe vloog om de talrijke aan
wezigen ?eluk te wensen 
voor hun opkomst. Er wa
ren er wel maar zesen
twintig, maar de schepcij 
van sport, kuituur, gezin ei| 
smeden — nee, dat niet, dat 
is zijn beroep — was erbij. 

en daar was de redenaar bij
zonder blij om. 

De eerste vedette die on
dervraagd werd, was de pre-
zident van de inrichtende 
klub. Wat hij eigenlijk ver
teld heeft, kunnen wij spij
tig genoeg niet zeggen, want 
er liep iets mis met de ko-
ordinatie tussen de vragen 
van de joernalist en de ant
woorden van de prezident, 
en met de verlichting. Die 
wou maar niet op het pa
piertje van de geïntervieuw-
de vallen, en hoe de man 
zich ook kronkelde en 
wrong, er scheen geen licht 
in de duisternis. Verder dan 
« awel aja, dat es dan zo 
gerekend » kwam het niet. 
En omdat hij een beetje te 
lang bleef rekenen zonder 
de oplossing te vinden, gaf 
de joernalist maar verder 
vraag èn antwoord. Wat 
nonkel Georges, die heel 
slecht hoort, en van alle an
deren hetzelfde denkt, een 
heleboel .struise opmerkin
gen ontlokte die veel beter 
verstaanbaar waren in de 
zaal dan de uitleg op het 
podium, en die ook veel 
meer sukses oogstten. 

Na de prezident kwam de 
plaatselijke voetbalvedette, 
naar wij eerst peinsden in 

voetbalplunje, maar hel 
bleek een gewoon kostuunt 
te zijn. De man heeft m de 
rapte een goal of tachtig 
gescoord, en een transfer of 
tien getekend, en onmiddel
lijk daarop is de joernalist 
aan een lange uiteenzetting 
begonnen over het nieuwe 
statuut van de speler, en 
zijn wij, rap gevolgd door 
de schepen en de helft van 
de aanwezige dames en he
ren sportliefhebbers, nog 
twee flessen geuze — hij is 
toch dat niet meer — in drie 
gaan laten kappen. 

Nonkel Georges moest al
tijd maar luider klappen, 
omdat die vent vooraan hoe 
langer hoe meer in trance 
geraakte en in de zaal moest 
men hoe langer hoe luider 
« ssst » doen. Dat maakt dat 
wij nog altijd niet het fijne 
weten van dat nieuwe sta
tuut. 

Maar daarna was het pau
ze, en daarna kwam « dat 
kleinkind van ons PoUin ». 
Dat moest nonkel Georges 
goed horen, en wij gingen' 
naast de schepen op de eer
ste rij zitten. 

Wanneer Corneel begin
nen rijden was ? In '67. Bra
vo. En hoeveel koersen hij 
al gewonnen had ? Ha, laat 

zien, zestien, of nee, twaalf 
bij de nieuwelingen, en dan 
overgegaan naar de juniors, 
en twee palmen, dat is dan 
veertien zeker. Dames en 
heren, v-e-e-r-t-i-e-n over
winningen tegen de meest 
gereputeerde tegenstanders. 
Formidabel en een applaus 
alstublieft. En dit jaar ? Ha, 
het eerste Jaar bij de lief
hebbers. Veel tegenslag. Een 
hele reeks tweedes, ja, 
maar... Maar dames en he
ren onder de sportjoemalis-
ten is het geweten dat de 
overwinningen niet zullen 
uitblijven, en ik zeg u dat 
ze met Corneel de Ridder 
zullen moeten rekening hou
den, want dat hij er dikwijls 
zal bij zijn aan de meet. Ap
plaus. En wat zijn nu de 
toekomstplannen voor... 

En nonkel Georges maar 
« fezelen » : « Da maske van 
ons Pollin heeft toch geen 
geluk met heur kinderen, 
zulle. Ziet dat daar nu staan, 
te stoem om dood te doen, 
en te lui om recht te staan... 

En de reporter maar listi
ge vragen brullen. Als ge nu 
in de plaats mocht zijn van 
een andere renner, in wiens 
. . Merckx ? Dames en he
ren wat een ambitie, wat 
een... 

« Seg — nonkel Georges 
— als dat mijne kadee zon 
zijn, zie, die zou nogal pie
pen, zulle ». 

En de joernalist « en wat 
mogen wij u wensen voor 
de toekomst ? » Een over
winning in de ronde van 
Frankrijk was al genoeg. 

ff Wat zo'n charels nodig 
hebben — nonkel Georges 
— dat is op tijd en stond 
een pak rammel, gedomme». 

En 't moest er van komen. 
De moderator kreeg het aan 
de stok met nonkel Georges. 
Als meneer supporter was 
van een andere renner, dan 
moest hij maar in vrede el
ders gaan. « En dat den die-
je daar den oudste is van 
Zorzet van ons Follin, en 
dat gij met of zonder lawijt 
uwe neus niet in ons fami
liezaken te steken hebt ». 

Met de hulp van de ont
waakte schepen hebben we 
nonkel Georges via de toog 
achter in de zaak, via de 
toog in het belendende ka-
fee, tot bij de Charel gekre
gen. 

En daarmee hebben wij 
niks gezien van de sensati
onele sportfilm over Parijs-
Roubaix van 1964, die deze 
grote sportavond besloot. 
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BERCHEM - ANTWERPEN 

Hof ter Schriecklaan 33 
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talingea tekeningen, 
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Publiciteitsagent voor 
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perskonferenties, ver-

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder • Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 
( l l -Xl l -71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag * woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
(ll-VI-71) 

B O Y C O T 
ALLE FRANSKILJONS 

steun enkel 
radikaal-vlaamse firma's 

Gij en wij. eerlijk en radikaal I 
1 kg nettoprijs 164 F thuis best. 
of 2 kg — 1 0 % 295 F spoorw. 
of 5 kg — 2 0 % 656 F terugb. 
TOPKOFFIE kraakvers gebrand. 
Schr of tel KOFFIE HAWAI I 

02.52.60.55 

fan '71 
Gr.-Biigaarden • T 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16. Antwerpen 

Tel 3919.27 
TV RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr i.p.v 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

ian '71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

• tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Waiter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 
( l-XII-71) 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraai 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 
( l -XI I -71) 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St Amands a d Schelde 
Tel. 052/332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater - Jan Brugmans 

ian. '71 

Espresso koffiemachines 
LA SAN MARGO 

verkoop en technische dienst 
Quellinstraat 40, Antwerpen 

Tel. 03/32.92.72 
Bezoek onze exkluzieve 

COFFEESHOP 
en proef uw koffie 

« op z'n best > I 

• / '̂  Kieënhaker 

Y VERMEESCH ^ J 

STEENHOUWERSVEST 5 2 
AMTWEBPEN 
Tel. 31.35.83 

mm 
uw 

MfWT.... 

zo'VEEL BETER 

, VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 

O 

3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
8-fi 
9 * 

1 0 * 
1 1 * 
1 2 * 
1 3 * 
1 4 * 
1 5 * 
16-e 
1 7 * 
1 8 * 
19« 
•70 = 

Groepen en maafschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zQn s Ochsetv 
schwanzsuppe • Hongaarse goefas] • 
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan hel 
spil • Krachtvleesschotel beter dan In 

Duitsland 

LEUVEN, Tervuursevest 60 
Tel. 016/286.72 . 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenplein 33 
Tel. 03/31.20.37 mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) Autoweg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk) Brugsesfeenweg i 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH, Mechelsesfeenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, «teenweg Torhout-Llchtervelde 
(open) 2.000 plaatten 

DRONGEN, Autoweg Bruuel-Oostende 
(open) 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO ^i^ BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 
Tel. : (03)52.81.73 -32.02.10 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 

2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 

BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus UW streek, UW volksgenoten I 

Depot Gent • Tel. 09/22.45.62 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

DE VOLKSUNIE-GAVERE 

stelt ter beschikking: 
c FEDERALISME, UTOPIE OF 

MOGELIJKHEID » 

het fantastische boek van Ludo 
Van Wauwe (cfr. \NU 23.1.71Ï 
in nederl. versie 150 F + 1 0 

« FEDERALISME, UTOPIE OU 
POSSIBILITE » 

vertaling en bewerking van de 
nederlandse uitgave, met aan
hangsel en fotoreportage over 
de Frontbeweging. 
Uitgegeven Paris, Librairle Gé* 
nérale de Droit et de Jurispru
dence, 1971 - ideaal propagan
damiddel bij anders-spreken-
den I Prijs • 180 F + 1 0 . 
U stort hetzij F 160 hetzij F 190 
op rekeningnum. 4462/50907 
Kredietbank Gavere, van Piel 
De Pauw. 

GROEPSREIZEN ALLES INBEGREPEN? 

JA ZEKER 
DOCH ENKEL BIJ DE V.T.B. ! 

WAT ALLEEN DE V.T.B.-CROEPSREIZEN U KUNNEN 
WAARBORGEN : 

'A' een reis in selekt vlaams gezelschap; 
•jtr steeds bevoegde vlaamse reisleiding; 
•k de luchthaventaksen, zowel in binnen- als buitenland, inbegrepen; 
-A- een bagage-, reisongevallen- en reisziekteverzekering inbegrepen; 
ir de zegeltaks in de reissommen vervat. 

EEN GROEPSREIS ALS PRIVEREIS ? 
Ook dat kan ! Bij deelneming aan groepsreizen met vaste verblijfplaats (regelmatige 
trein- en vliegtuigreizen) z i j t U aan geen enkel programma gebonden. Maar steeds is 
onze reisleider daar om U, indien nodig, met raad en daad bi j te staan. En U geniet van 
het voordelig groepstarief I 



WIJ 
A V 

PERS 
spiegel 
"Week van de «in memo-

r iams bij het dan toch nog 
plotse overlijden van miniister 
Terwagne en anderen, die mis-
fd i i en minder in het nieuws 
Kwamen, maar voor ons meer 
betekenden. 

Het byzantijns gediskussieer 
over de op te richten ag-
ëlomeratieraden en federaties 
V.an gemeenten doet reeds ve-
p n de vraag stellen over « wat 
verbetering heeft die fameuze 
grondwetsherziening nu ge
bracht ? » 

gazet van antwerpen 

In een ontroerend artikel 
roept prof. Van Windekens de 
figuur op van de pas overleden 
pref. Van Himbeeck van Leu
ven, een van de eersten die op 
da t hoog vlak zich durfde 
« kompromitteren » met de 
Volksunie toen vele anderen 
nog veilig in hun schelp bleven 
zitten. Wie van de eerste pio
niers van de Volksunie herin
ner t zich niet onze «rondrei
zende » amnestiebetoging die 
eindigde te Lier en waar prof. 
Van Himbeeck sprak ? 

«Toen na de bevrijding in 
^1944 het monsterverhond tot 
Stand kwam can de franskil-
'jonse herenkaste met dubieuze 
elementen uit de onderlaag van 
Se politieke tüereld, een ver
bond dat tot doel had de 
Vlaamse Beweging definitiej 
mt te schakelen via de stelsel
matige destruktie van haar 
voormannen, toen ook rees in 
de eerlijke Van Himbeeck het 
verzet : eens te meer stond hij 
aan de kant van de zwakken en 
van de verdrukten en zweeg 
hij voor niemand, al waren het 
ook collegae die meenden dat 
hun uur geslagen ivas. De 
slachtoffers van een ongenadi
ge repressie (aune justice de 
rois-negres)} heeft men ze te
recht genoemd) hielp hij naar 
best vermogen : ook in deze 
periode van grote pijn en ver
driet was er in Van Himbeeck 
de eenheid van kristelijke en 
vlaams-gezinde overtuiging. 

»Zeer tiperend voor hem 
was in die dagen zijn optreden 
in het openbaar voor de weer 
ontluikende Vlaams Nationale 
'Beweging die naar nieuwe vor
men en nieuwe mensen zocht, 
doch voor wie, steeds in naam 
van het hoera-patriottisme. de 
deuren overal, in de letterlijke 
zin van het woord, werden 
dichtgeslagen. Van Himbeeck, 
die tot geen enkele partij be
hoorde, werd als spreker aan
gezocht op een geïmprovizeer-
de samenkomst; hij wilde klare 
wijn schenken als altijd, en hij 
vroeg aan de toenmalige rector 
magnificus de toelating om te 
mogen spreken. Hij kreeg die 
toelating en voor enkele hon
derden deelnemers, uitgestote
nen naar tijd en plaats, trad hij 
op en verdedigde onverbloemd 
zijn opvattingen. Dit tekent 
Van Himbeeck ten voeten uit.» 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtinsekten, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dok. op aanvr. Gratis bestek 
in gans het land. - P.V.B.A. 
A. INDUSTRADE, Vanderzijpe-

straat 12 - Wemmei 1810 
Tel. 02/79.20.00 

belang van limburg 

Iedereen kan akkoord zijn 
over de tragische omstandighe
den waarin minister Terwagne 
stierf. Maar in dit verband een 
gemene steek geven in de rich
ting van « enkele Davidsfond-
sers » getuigt van een wansma-
kelijkheid die alleen in derge
lijke achterlijke krant nog kan 
voorkomen. IVIoeten in de de-

mokratie voortaan de druk-
kingsgroepen zwijgen uit vrees 
voor de gezondheid van de mi
nisters ? Zet het in de grond
wet a.u.b., daar staan al non
sens genoeg in. 

«Bovendien is het vandaag 
de dag zowat de mode dat de 
kleinste prestigegroep bij de 
eerste minister een audiëntie 
probeert af te dwingen. Als 
een paar Davidsfondsers dan 
toch eens voor de gesloten 
poort van de Wetstraat 16 
staaii, wreken ze deze beledi
ging onmiddellijk met ophit
sende moties en petities tegen 
het regeringsbeleid. 

» Zelfs tijdens het weekeinde 
slagen de meeste ministers er 
niet in het evenwicht tussen 
carrière en wat gezinsgeluk te 
herstellen. Dan roept de partij
basis hen om in alle uithoeken 
van het land elektorale toe
spraken te houden. Een sla
pende pendel waaraan alle mi
nisters uit politiek zelfbehoud 
moeten meedoen. 

»Kortom, en ministerambt 
waarnemen • is een waanzinnig 
beroep. 

»Het volk heeft alleen nog 
oog voor de holle limousines, 
en misprijzen voor de ministe
riële arbeid — wellicht omdat 
deze zo hoog boven hun petje 
gaat — maar inmiddels moet 
Lucien Harmegnies een week 
rusten, vertonen Eyskens en L. 
Tindemans tekenen van ver
moeidheid en voert Freddy 
Terwagne een hardnekkige 
strijd met de dood. 

»Vooral de tragische ineen
storting van minister Terwa
gne nijpt ons de keel toe. » 

Cemeenfe 
BURCHT 

VACATURE 
tijdelijk gemeentelijk 

BOUWMEESTER-
URBANIST 

- 4 uur per week. 
- Inlichtingen : gemeentese-

kretariaat. Tel. 03/52.72.01 

v o i k s g a z e t 

Niet dood, maar wel spoor
loos lijkt de ontslag genomen 
volksvertegenwoordiger van de 
kommunisten Moulin. 

Nog steeds verscheen hier
over geen woord in de «Rode 
Vaan» en andere KP-spreekbui-
zen. Jos Van Eynde laat deze 
kluif niet los om zijn kommu-
nistische lezers (ook de K P 
heeft geen dagblad) de stalinis
tische geesten voor de ogen te 
brengen. 

« Vergt het geen verklaring, 
zoal niet ten overstaan van de 
buitenwereld, dan toch van de 
kommunistische basis, waar
over in alle kommunistische 
geschriften zoveel te doen is ? 
Moulin was toch ook lid van 
het Centraal Komitee vermoe
delijk sedert de oorlogsperiode, 
d.w.z. méér dan een kwart 
eeuw. Lokt zijn vertrek dan 
geen kommentaar uit bij dege
nen die hem zolang vertrou
wen schonken ? Vragen die 
zich af welke gewetens- of an
dere krisis hem tot zijn ont
slag heeft bewogen ? Voelen zij 
niet de verdenking dat het mis
schien iets zou kunnen te ma
ken hebben met een voor hem 
ongewenste terugkeer naar een 
harde stalinistische lijn en met 
het opnieuw goedkeuren van 
allerlei gedragingen in Oost-
Europa die, onder de druk van 
de belgische publieke opinie, 
door de kommunistische partij
leiding werden gelaakt kort 
nadat zij de wereld schokten ? 

» Volstaat het voor de belgi-
gische kommunisten, zonder 
veel kommentaar van hun pers, 
deze week te lezen dat Go-
moelka in Polen uit de partij
leiding is gestoten wegens zijn 
« vergissingen » en dat Rakosi, 
eens kommunist nummer 1 van 
Hongarije, in de Sovjet-Unie 
als balling is gestorven? 

»Zijn degenen die zozeer 
vooraan beweren te staan in de 
kritiek van alles wat anderen 
voorstaan en in de kontestatie 
van onze samenleving, zo kri
tiekloos voor hetgeen in eigen 
rangen gebeurt en dulden zij 
dat daarvoor het gordijn van 
de stilte wordt neergelaten 7 » 

elseviers weekblad 

« De flater van de baron » ti
telt dit blad de BTW-perikelen 
van onze minister baron Snoy 
et d'Oppuers, de « usurpateur » 
die niet alleen de zetel roofde 
van een vlaams gekozene te 
Brussel, maar ook met het 
geld van de zelfstandigen wil
de gaan lopen. 

«Met een bijna indecente 
haast is de regering door de 
knieën gegaan voor een geor
ganiseerde kampanje van de 
middenstand tegen de toepas
sing van de BTW, waarvan al
leen die bevolkingsgroep het 
slachtoffer zou zijn geworden. 
Er waren niet meer dan een 
paar protestvergaderingen en 
een winkelstaking van een hal
ve dag voor nodig om baron 
Snoy et d'Oppuers, minister 
van Financiën, te dwingen zijn 
besluit om winkeliers en ande
re kleine zakenlieden een ren
teloos voorschot aan de staat 
te doen betalen in te trekken. 
Nu heeft de middenstand in 
België weliswaar een officiële 
voorvechter in het kabinet — 
de minister voor Middenstands
zaken is baron Snoy's mede-
katoliek Charles Hanin — maar 
in het samenspel tussen regeer
ders en qeregeerden zijn de on-
afhankelijken toch altijd min
der goed aan hun trekken ge
komen dan de vakbonden. Wat 
er zich zo pas heeft afgespeeld 
is dus een belangrijk prece
dent. 

»De middenstandsorganisa
ties hadden overigens een ijzer
sterke positie en men mag zich 
afvragen, waarom baron Snoy 
zich al die politieke ellende op 
de hals heeft gehaald. » 

de standaard 

Manu Ruys de eerste lok-
vogel indertijd voor de «liberté 
du père de familie », en « plat
vloerse kruii>er» tijdens de 
strijd tegen de grondwetsher
ziening begint in te zien dat 
het toch niet allemaal dat is. 
Mag hij terug van Piers en De 
Smaele ? 

«Hef komt ons voor dat 't 
onwillige Briisseï op een ande
re manier moet worden aange
pakt. Het is een feit dat een be
paalde groep in de hoofdstad 
voortgaat met de anti-vlaamse 
plagerijen. Te Schaarbeek heeft 
de FDF-burgemeester zopas de 
toelage voor het Davidsfonds 
afgeschaft. In sommige ge
meentehuizen is het klimaat 
echt vijandig. 

» Van Brussel uit kan die toe-
stand niet worden gezond ge
maakt. Het nederlandse onder-
wijsnet in de hoofdstad moet 
natuurlijk worden verstevigd. 
Maar er is meer nodig. In de 
lijn van de (al te schuchtere) 
grondwetsherziening moet wor
den verder gewerkt aan de 
autonomie van de gemeen
schappen. Zo alleen kan men 
sommige belachelijke uitingen 
van Brusselse pretentie indij
ken. Zo alleen kan de neder-
landstalige bevolking van de 
hoofdstad standhouden tegen 
de verfransing. Er moeten 
Vlaamse politieke strukturen 
komen, ook voor Brussel. 

i>Men staat vandaag niet 
voor een probleem van peuter
tuinen, maar van staatkundige 
instellingen. In de brusselse 
broeikast rijpt de idee van de 
belgische bondsstaat. » 

het volk 

Jef Claes besteedt aandacht 
aan de besprekingen op de So
cialistische parti jraad over de 
vorming van de agglomeraties 
en federaties. Bij deze «gelijk
gezinden» was het reeds een 
echte poespasbespreking, wat 
wordt het dan in het parle
ment ? 

« De aanwezige ministers zul
len voorzeker niet fier geweest 
zijna toen zij uit de mond van 
de 86-jarige Fernand Brunfaut 
hoorden, dat het huidige ont
werp niet eens zo ver gaat als 
de opvatting, die reeds in 1924 
door de socialisten werd gehul
digd inzake grote agglomera-
toes. De enige afdoende oplos
sing bestaat in een volledige 
versmelting, zoals in alle grote 
steden ter wereld. Volgens par
tijvoorzitter Jos Van Eynde 
had het allemaal op een meer 

behoorlijke wijze kunnen gere
geld worden, indien men niet 
stond voor de dwingende eis, 
dat de vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel moet worden 
ingevoerd tegen 1 september 
e.k. 

»De gemeentebesturen moe
ten zich vandaag gereed maken 
om te sneven voor Brussel, 
zegde hij met een zeker cinis-
me. Daarom moest het wets
ontwerp overhaastig ineenge-
flanst worden en daarom moet 
het de komende weken in ijl
tempo door het parlement wor
den gejaagd. 

tl De kwestie is evenwel de 
Vlaamse en de waalse gemeen
tebesturen van het land te 

doen sneven om Brussel terwil-
le te zijn. 

» Het woord is nu aan de par
lementsleden. De verwarde be
spreking in de socialistische 
partijraad laat voorzien, dat er 
in het parlement nog heel wat 
geanimeerde debatten te ver
wachten zijn. In de BSP-raad 
behoorden ze dan toch allemaal 
tot dezelfde partij en daar 
kwamen reeds zoveel uiteenlo
pende standpunten te berde. 
Wat zal het dan worden in Ka
mer en Senaat, waar de me
ningsverschillen en de tegen
stellingen nog zoveel groter 
zijn (?) » 

w. luyten 

VERLOF? 
EENDACSTOCHTEN ? 

Waarom ver gaan zoeken ? 
Bezoek eens 

DE VOERSTREEK 
Daar vindt U 

— Gezonde vakantie in een rustige natuur. 
— Prachtige panorama's. 
— Betoverende wandelingen. 
— Heerlijke autotochten. 
— Rijke ontspanningsmogelijkheden. 
— Moderne kampeerterreinen. 
— Een rijke keuze aan pensions, zomerhuisjes 

of appartementen. 

Inlichtingen : VVV DE VOERSTREEK 
Postbus 1, 's Gravenvoeren. 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uvi/ plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

O P E N I N G 

CAFE T U L 
Vlaams Huis 
Kapelfensteenweg 13 

KALMTHOUT 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad : 10% korting 

KOaTOGEfJ 
KQEU«AMERS 

mmma 
CIEPVRIESTUNNEJ^ 
KAMIDNKQEUN3 
IfiONKgUNBüSiTINGEM 

eAVOORSUPERWARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVf RH£J0 

ETN JEURISSEN PVBA De Wmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 
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bewegi 

Antwerpen 
antwerpen (arr.) 

briefwisseling 
Naar aanleiding van het 

huurkontrakt-einde van het ar-
rondissements - sekretariaat -
gebouw. Grote steenweg 165 te 
Berchem, verzoeken wij de af
delingen en belanghebbenden, 
van heden af alle briefwisse
ling voor VU-arrrondissements-
bestuur en sekretariaat Ant
werpen, te richten aan het 
huisadres van arrondissements-
sekretaris Wim Claessen, Lier-
sesteenweg 197 — 2510 te Mort-
sel (tel. 55.39.09) 

antwerpen (stad) 
kolportage 

Vandaag zaterdag 20 februa
ri om 15 u., lokaal Tyrol, Natio-
nalestraat. 
te koop of te verkrijgen 

Op het sekretariaat der af
deling : verscheidene VU-uitga-
ven waaronder de nieuwe bro
chure « Vrijheid van het ge
zinshoofd te Brussel ». Verder 
autokentekens, VFU-speldjes, 
en leeuwespeldjes. 
dienstbetoon 

Alle dagen op het sekretari
aat van 9 u. 30 tot 16 u. 30, don
derdags tot 19 u. Voor speciale 
gevallen van pensioenen liefst 
donderdags van 18 tot 19 u. 

Dienstbetoon COO : afspraak 
maken met dr. De Boel, tel. : 
33.97.90. 

Ouderenzorg : Goossens Mar
cel, Lg. Winkelstraat 42, tel. : 
33.52.83. 
kontaktblad 

Wie regelmatig en gratis ons 
kontaktblad wil toegestuurd 
krijgen geve zijn naam op aan 
het sekretariaat, Wetstraat 12. 
spreekbeurt 

Door Maurits Van Haegen-
doren op woensdag 17 maart 
om 20 u .30 in het lokaal De 
Draak, Draakplaats, Antwer
pen. 
abonnementen 

De abonnementenslag is voor 
onze afdeling nooit gedaan. 
Geef ons dus naam en adres 
van vrienden en kennissen 
door. 
vujo 

Jongeren, sluit aan. Telkens 
de tweede vrijdag van de 
maand op het sekretariaat : 
kontaktvergadering. 

balen 
steun aan stakers 

Te Balen, Geel, Mol, Lommei 
en andere omliggende gemeen
ten werd een huis aan huis 
nummer van ons streekblad 
verspreid met informatie en 
steun aan de staking van Vieil-
le-Montagne. 

berchem 
vlaamse betoging te 
dilbeek 

VU-Berchem laat de Vlamin
gen in Brussel niet los ! Daar
om nemen wij allen deel aan 
de vlaamse betoging te Dil
beek heden zaterdag 20 febru
ari te 15 u-, Baron de Viron-
laan. Een autokaravaan ver
trekt te 13 u. 30 aan de Oude 
Kerk te Berchem-Antwerpen. 
Autobussen worden ingelegd. 
Iedereen kan dus mee. 

dienstbetoon 
Dr. H. Goemans, Grote Steen

weg 86, tel. 39.02.30 ; Jos De 
Roover, Ruytenburgstraat 10 ; 
Jef Brentjes, Van Vaerenberg-
straat 63, tel. 39.10.74 ; Juul 
Creten, Klauwaetstraat 20, tel. 
39.36.07 ; Piet Van Dooren, 
Klauwaertstraat 1, tel. 30.52.42 ; 
Paula en Renaat Van Beeck, 
Junostraat 17, tel. 21.73.60; Paul 
Batens, Grote Steenweg 172, 
tel. 30.93.33 ; Joris Ferir, Uit
breidingstraat 568, tel. 36.06.41 ; 
Jeroen de Bois, Mereurius-
straat 14 ; André Filliers, Sta

tiestraat 9, tel. 39.24.28 ; Regi
nald Hoyaux, Elisabethlaan 79, 
tel. 30.68.71 ; Fernand Cnops, 
Thaliastraat 19 ; René De 
Groot, Fred, de Merodestraat 
18, tel. 30.29.23 ; Ludo Dox, 
Kemmelbergstraat 37, tel. 
30.93.75 ; Greta Henne-Goe-
mans, Joris Helleputtestraat 
57, Borgerhout ; Jef Laureys-
sens, Grote Steenweg 164, tel. 
30.23.89 ; Hilda Van Ingelgom, 
Grote Steenweg 202. 

Zitdag ook telkens dinsdag 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in het 
lokaal Vrijetijdscentrum vzw, 
Grote Steenweg 66 te Berchem, 
tel. 39.45.06. 
vergadering 

Vrijdag 26 februari te 20 u. 
30, pater Van Isacker s.j. over 
« De zaak Irma Laplasse » in 
het Vrijetijdscentrum, Ber
chem, Grote Steenweg 66. 

boechout 
in memoriam 

VU-afdeling en bestuur Boe
chout bieden hun innige deel
neming aan de kinderen Van 
Hove en de familie Van Sint
jan bij het overlijden van me
vrouw Maria Van Sintjan. 

bonheiden 
vu-bal 

Zaterdag 20 maart om 20.30 u 
halfvastenbal in de zaal Volks-
lust, Dorp, Bonheiden. 

borgerhout 
karnaval 

VU nodigt uit op Karnaval-
dansfeest vrijdag 26-2-71 te 
20u30 Zaal : Sint Jan : Zegel
straat, Borgerhout. Inkom 30 fr. 
Kaarten bij de bestuursleden 

duffel 
aanbieding 

De afdeling Duffel heeft een 
zeer goede tweedehands-offset-
machine te koop. Belangstellen
den kunnen telefoneren op het 
nummer 015/31718. 

edegem 
afdelingsraad 

Dinsdag 23 februari om 20 u. 
15, vergadering van de afde
lingsraad in « Elzenhof », 
Kerkplein. 
vujo 

Wie brengt ons op het spoor 
van een lokaal ? Inlichtingen 
bij H. Van Bueren, Sorbrechts-
hofstraat 22. 
dinamische voordracht 

De jongste ledenvergadering 
van 5 februari werd voor de 
aanwezigen een onvergetelijke 
avond. G. Siegers klaagde in 
een striemend betoog de kolo-
nizering van Limburg aan. Hij 
deinsde er niet voor terug de 
ware verantwoordelijken met 
naam en toenaam te vermel
den. Een levendig debat over 
de lamlendigheid van de kleur-
sindikaten volgde op deze dina
mische voordracht. 

gemeenteraad 
Tijdens de jongste raadszit

ting ging het er weer rumoerig 
aan toe. Het grootste gedeelte 
van de vergadering werd in be
slag genomen door de inter
venties van onze raadsleden. 
L. Van Huffelen informeerde 
naar de stand van zaken i.v.m. 
Grand Bazar ; hij herhaalde 
zijn voorstel om een onbezol
digd schepen-waarnemer voor 
elke oppozitiefraktie aan te 
duiden maar de CVP bleef 
doof. R. Dekeyser viel Tinde-
mans terug aan wegens het ku-
muleren van het ambt van mi
nister met dat van burgemees
ter. Nadien wierp Renaat de 
kei in de kikkerpoel door het 
indienen van een motie tegen 
de invoering van de vrijheid 
van het gezinshoofd te Brussel. 
Tevens vroeg hij morele steun 
voor de burgemeesters Soens 
en Gelders : BSP-er Rooses en 
Tindemans gingen tekeer als 
duivels in een wijwatervat ; 
de motie werd onontvankelijk 
verklaard. H. De Wit-Jacobs 
wenste het park van het hof 
Ter Linden en het oefenveld 

van Fort V open te stellen voor 
het publiek, maar J. Van de 
Kerkhof kon hier spijtig ge
noeg niet op ingaan. 

hoboken 
hartelijk proficiat 

Van harte dank aan alle pro
pagandisten die meewerkten 
aan de suksesvolle werftocht 
van 31 januari. Een verkoop 
van gemiddeld 80 nummers per 
uur mag wel eens extra gepre
zen worden, 
afdelingsbestuur 

Gelet op de voortdurende le-
denaangroei verwelkomen we 
als 11de bestuurslid Frank De 
Wachter. Tevens werd als Vu-
jo-afgevaardigde Frans Dal
ving in het bestuur opgenomen. 
Fonne Crick wordt als afde-
lingssekretaris opgevolgd door 
Lode Van Camp, Jozef De Cos-
terstraat 38, tel. 27.85.58. 
afdelingsblad « voor u » 

Voor het eerst verscheen het 
plaatselijk blad op 1000 exem
plaren. Adressen van belang
stellenden zijn steeds welkom 
bij onze redaktiesekretaris Lo
de Van Camp. 

hove 
inspraak 

Ledenvergadering op maan
dag 1 maart in zaal Reinaert, 
Mortselsesteenweg 21. Dagorde: 
Gemeentebeleid, bal, werking 
en propaganda, 
kom uit uw schelp 

Als ieder lid een nieuw lid 
aanbrengt, verdubbelen we ons 
ledental. Idem voor de abonne
mentenslag ! Een waarheid als 
een koe 1 maar doet u iets ? 

kessel 
volle feestzaal 

Voor ons gezellig etentje was 
de feestzaal volgelopen. Korte 
toespraken werden gehouden 
door organisator Van Weert en 
door senator Jorissen. 

koningshooikt 
meevaller 

Ons bal werd een meevaller 
van formaat : 700 deelnemers. 
Gemeenteraadslid ingenieur 
Van Bouwel die senator Joris
sen en volksvertegenwoordiger 
Sels mocht verwelkomen hield 
bij de opening van het bal een 
korte inslaande toespraak. 

Percentsgewijze blijft Ko
ningshooikt aan de leiding wat 
betreft aantal abonnees en 
nieuwe abonnees in het arron
dissement Mechelen. 

kontich 
ledenvergadering 

Vrijdag 26 februari om 22 u., 
ledenvergadering in lokaal Al
cazar. H. Wagemans, provincie
raadslid, zal er spreken over 
de beruchte vrijheid van de 
huisvader te Brussel. Vooraf, 
vanaf 18 u. 30, grote ledenwerf-
aktie. De te bezoeken adressen 
zullen in ons lokaal verdeeld 
worden door uw sekretaris. 

lembeke 
jeugdraad 

Jeugdklub « 't Leeuwke » 
Meetjesland, nodigt alle leeuw-
kes en leeuwinnekes uit op het 
4e The Dansant in de zaal 
« Tijl » Heihoek, Lembeke, op 
zaterdag 24 april '71, deuren te 
2 u. 

meerhout 
bal 

Heden zaterdag 20 februari 
om 20 u., afdelingsbal te Meer
hout in café Homberg, Hof, 
Meerhout. Grote tombola. In
kom gratis. 

mechelen (arr.) 
sociaal dienstbetoon 
senator bouwens 

Een overwerkte senator Bou
wens moest enkele weken gele
den zijn aktiviteit onderbre

ken. Hij zal nog een volle 
maand rust moeten nemen zo
dat zijn sociaal dienstbetoon tot 
einde maart wordt opgeschort. 
Voor dringende gevallen kan 
men zich wenden tot senator 
Jorissen en volksvertegenwoor
diger Sels. 

Inmiddels wensen we senator 
Bouwens een grondig herstel 
toe. 

vvb-betoging-dilbeek 
Vandaag 20 februari, 15 uur. 
Door deze solidariteitsbeto-

ging met Vlaams-Brabant roe
pen wij een halt toe aan het 
franstalig imperialisme. 

Deelnemers uit het arrondis
sement Mechelen, met of zon
der auto, verzamelen te Meche
len om 14 u. op de Zandpoort-
vest (voor Groentehal) en rij
den samen naar Dilbeek. Daar 
vertrekt de optocht om 15 uur 
op de Baron de Vironlaan met 
slotmeeting op 't gemeente
plein. 

arr. kaderdag 
De arrondissementele kader-

dag gaat door op zaterdag 6 
maart om 14 uur in het paro
chieel centrum van Sint-Kate-
lijne-Waver (Centrum, achter 
de hoofdkerk van S.K.Waver). 

merksem 
27 februari 1971 

Zet nu eens voor een enkele 
keer alles terzijde, en kom naar 
het eerste Volksuniebal in de 
zaal « De Garve », van Praet-
lei. Wij vieren de verovering 
van het gemeentehuis door de 
Volksunie van Merksem. Wij 
hebben allen er wat voor ge
daan. En dat moeten wij samen 
vieren ! 

reklaamblad 
De Merksemnaren die onder 

andere ook het « Gemeente
blad » lezen, zullen reeds ge
merkt hebben, dat dit blaadje, 
wijl het zich neutraal wil voor
doen, niet kan verbergen dat 
het blauw gedacht en blauw ge
schreven wordt. We weten nu 
wel allemaal dat het een 
blauw geval is. Het merksems 
gemeenteblad kan nu zes jaar 
lang mee aan de klaagmuur 
staan met de lamentaties van 
de BSP-PVV-oppozitie. 

vrouwen vu 
Vrijdag 5 februari vergader

den de vrouwen van onze afde
ling, die zich met de sociale 
zaken bezighouden. Een over
zicht werd gegeven van de 
werkzaamheden in 1970 : zie
kenbezoek, jaarlijks geschenk 
aan de kinderen van leden
soldaten, het kerstfeest, het 
bezoek met geschenk aan de 
oudsten van onze leden. Om 
1970 te besluiten en 1971 in te 
zetten werden onze vrouwen 
die zich met al die werken be
zighielden, op een aangename 
avond uitgenodigd, om plannen 
voor het nieuwe jaar te bespre
ken. Weinig vergaderen en 
veel doen is de leuze van onze 
vrouwen. 

mortsel 
ledenvergadering 

Donderdag 25 februari 1971 
te 20u30 eerste ledenontmoe
ting 1971 in zaal Hellemans, 
Eggestraat 27. Voorstelling van 
het nieuwe bestuur. Gastspre
ker : volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux. 

proficiat 
Gisteren, vrijdag 19 februari, 

gingen mej. Lutgarde Roelants 
en dhr. Hendrik Simons scheep 
met hun huwelijksbootje. Har
telijke gelukwensen aan het 
jonge paar en beider ouders. 

in memoriam 
VU-afdeling en bestuur Mort-

-sel bieden hun diep medevoe-
len aan bij het plotse overlij
den van mevrouw Maria Van 
Sintjan (Boechout) aan de ge
achte ouders mevrouw en dhr. 
Michel Van Sintjan (Mortsel), 
de kinderen Van Hove en de 
familie Van Sintjan. 

zoekertjes 

O O S T - D U I N K E R K E : voor u w ver lo f aan zee ! 
• 

Moderne vi l la 's, app. en studios te huur. 
Vraag gratis katalogus met fo to ! 

WEST L ITTORAL : Leopold ll-laan 212 (100 meter 
voorbij zomerkapel) 

8458 OOST-DUINKERKE — Tel. 0 5 8 / 5 2 6 . 2 9 

Voor de antwerpse agglomerat ie 
wordt gezocht vr. of mann. mede
werker voor het werven van ad» 
vertenties (part- t ime op kommis* 
sie) Schr. bur. blad onder letter» 
RD - R8 

Dame, 38 )., tweeta l ig , zoekt be3 
t rekk ing ets bureelbediende of verJ 
tegenwoordigster b i j voorkeur daS 
mesart ikelen of schoonheidprodukJ 
ten. Beschikt over wagen. Vast<» 
maandwedde plus kommissie. Brus^ 
sel en omgeving Schr. b lad R 14 

Reklametekenaar, woonacht ig tai 
Brussel, zoekt bet rekk ing. Kontakt 
via senator M. van Haegendorerr, 
Guido Gezellelaan 63 - 3030 Hes 
verlee (tel . 016/245.45) R 22 

Kaderl id Volksunie zoekt 4 halva 
dagen intel lektueel, we rk brusselse 
omgeving. Kontakt via senator van 
Haegendoren, Gu ido Gezellelaan 63 
3030 Heverlee (tel . 016 /245 4 5 ) . 

R 2 3 

Firma Brusselse omgeving zoekt 
ervaren boekhouder. 
Contact via senator M. van HaeJ 
gendoren, Guido Gezellelaan 63 —i 
3030 Heverlee tel. : 016/245.45).-

R 28 

Vlaams-nationalist, zwaar inva l ied, 
48, studeerde radio- en tv doch 
mist prakt i jk om als hersteller aan 
een b roodwinn ing te geraken. 
Oude radio- en tv-toestel len zou 
den we lkom zi jn als oefenmater iaal . 
Naam en adres bur. blad dat 
doorstuurt. R 27 

Brab .univ ambt zoekt kennismak 
king met ernstige dame, met g o e i 
de on tw ikke l ing , ge ld geen belang. 
Schr, bureel blad onder nr R 29 

Gediplomeerde A2 mekanicien 
zoekt betrekking, l iefst arrondisse
ment Hasself-St-Truiden Kontakt 
senator van Haegendoren, Gu ido 
Gezellelaan 63 — 3030 Heverlee 
(tel 016/245 45) R 26 

Jongeman 21 jaar zoekt passend 
werk als beginnel ing boekhouder-
dakty lo. Wie helpt hem eraan. Schr. 
blad onder letter V D K R 30 

Jongeman, 25 j . , vf. nationalist, zkt 
te huur : gezel l ige gemeubelde ka
mer met eetplaatsje of studio, 
l iefst streek Mechelen, Weerde, 
Zemst. Z. w . Hugo De Ruysscher, 
Werkhuizenstraat 9 te V i lvoorde, 
tel . 02/51.33.69 R 31 

Jonge dame, 23 jaar, moderne h u 
maniora, typiste : zoekt betrekking 
als typiste en /o f bediende te M e 
chelen o f omgev ing. Schr. of te l . 
senator Jorissen, Louisastr. 3 1 , M e 
chelen, tel . 015/435.96 R 32 

Schri jnwerker, 61 jaar, zoekt pas
sende betrekking in het Mechelse. 
Schrijven of telefoneren : senator 
Jorissen. R 33 

Jong industrieel laborant zoekt 
passende betrekking, provincie An t 
werpen. Schri jven of telefoneren : 
senator Jorissen. R 34 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktle naar 
Rotatyp, Sylvaln Dupuislaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. (02)12.51.60 

Al le klachten voor niet ont-
i vangen van blad op di t adres. 

Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarl i jks : 170 f r . 
Driemaandeli jks : 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 320 f r . 

(m in imum) 
Losse nummers : 8 f r . 
A l le stort ingen voor het blad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week
blad. 

Veranfw. ui tgever Mr F. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 



WIJ 

tisselt 
juiste naam en adres 

Naar aanleiding van het be
richt van 6 februari 1971, over 
het nieuwe VU-bestuur te Tis
selt dient opgemerkt dat de 
juiste naam en adres van de 
sekretaresse is Vanderbeken 
Isis, Schorheidelaan 1, Tisselt. 
De voorzitster mevr. Heremans-
Steenackers woont Schorheide
laan 35 te Tisselt. 

turnhout (arr.) 
arrondissennentele 
kolportage 

Te Geel, morgen zondag 21 
februari. Afspraak te lOu. op 
de Markt te Geel . 

vorst - kempen 
bal 

Zaterdag 20 februari 1971. 
VU-bal in het klubhuis van 
«F.C. Excelsior», voetbalter
rein Klein-Vorst. Inkom 25 fr. 
Orkest «The red flames». 

wilrijk 
peerdefamiiie 

Terwijl iedereen in zijn zetel 
naar de terugkomst van Apol
lo XIV zat te kijken, hebben 5 
propagandisten ruim 3000 pam-
fletjes tegen de invoering van 
« de vrijheid van het gezins
hoofd » gebust in de voornaam
ste straten van de wijk Ooster-
veld en op enkele andere plaat
sen waar zulks nodig bleek. 
Meteen hebben vier mensen 
wat meer respekt gekregen 
voor de « busproblematiek » 
van sommige postboden. 

Braiiant 

DOSFELINSTITUUT 

brabant 
kaderdagen 
« goed besturen » 

Op zaterdagen 6 en 13 
maart hebben te Diest en 
op zondagen 7 en 14 
maart te Leuven kader-
dagen plaats van het Dos
felinstituut Elrabant over 
het tema « goed bestu
ren », over doel en tech
niek van de bestuurs-
funktie. 

Deelneming- : 75 fr., 
maaltijden, koffie en sil-
labus inbegrepen. In
schrijven bij F . Boven, 
provinciaal direkteur, 
Parklaan 22 te 3070 Kor-
tenberg door overschrij
ving op pr 471.563 voor 3 
maart . De kaderdagen te 
Diest hebben plaats in 't 
Kultureel Centrum, Be
gijnhof, deze te Leuven 
op een nader te bepalen 
plaats. 

brussel (arr.) 
arr. raad 

Volgende arr. raad op zater
dag 27 februari e.k. in de zaal 
« Waltra », bij Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel t.naast 
KVS). 
kolportages 

Zondag 28 februari 1971 te 
Zaventem, verzamelen om 9.30 
u. op de markt ; zondag 14.3.71 
te Halle, verzamelen om 9.30 u. 
in de Sleutel (Markt) ; zondag 
128.3.71 te Overijse, verzamelen 
om 9.30 u. aan de Kerk. (bocht 
baan naar Waver) ; zondag 
18.4.74 te Roosdaal, verzamelen 
om 9.30 u. aan de kerk van Pa-
mel. 

Al deze kolportages wor
den ingericht door het arron
dissementeel bestuur in samen
werking met de plaatselijke af
deling. Het spreekt echter van
zelf dat we, willen we het 
maximum aan propaganda-
waarde uit deze akties halen, 
moeten kunnen rekenen op 
vrijwilligers uit de omliggende 
afdelingen en uit het gehele 
arrondissement, 
agglomeratie brussel 

De algemene ledenvergade
ring van de brusselse agglome
ratie gaat niet door op donder
dag 25 februari, maar op don
derdag 4 maar t a.s. om 20.30 
uur in de «Graaf van Egmont», 
J. van Praetstraat , te Brussel. 

jette 
sociaal dienstbetoon 

Elke zaterdag van 11 tot 12 
uur door Jan De Berlangeer, 
gemeenteraadslid bij dhr. J. 
Verlooy, Karel Woestelaan 38 
te Je t te . Alle inlichtingen 
Vlaamse Ziekenkas. Bij u thuis 
op aanvraag, schrijven aan J. 
De Berlangeer, Desmedt de 
Naeyerlaan, 158 te 1090 Je t te . 

kampenhout - berg -
buken • nederokkerzeel 
bal 

De VU richt haar tweede 
vlaams lentebal in op zaterdag, 
20 maar t e.k. in het domein : 
« Fauna-Flora », Visserijlaan, 
1 te Berg. 

laken 
pensenkermis 

De pensenkermis op 6 febru
ari was een sukses ! Het was 
meer dan een meevaller en 
graag willen wij onze veront
schuldigingen aanbieden aan de 
tientallen personen die geen 
plaats konden vinden, moesten 
aanschuiven en tot overmaat 
van ramp vernamen dat de gro
te voorraad pensen volledig uit
geput was. Daar het de eerste 
maal was, dat we in Laken iets 
dergelijks durfden inrichten, 
was het voor ons dan ook een 
groot vraagteken. De simpati-
zanten, hebben ons het ant
woord gebracht. Wij neimen er 
nota van en zeggen nogmaals 
dank aan allen. 

londerzeel 
volksvergadering 

Dinsdag 23 februari van 20.30 
u. af in zaal Centrum volksver
gadering. Volksvertegenwoordi
gers De Facq en Coppieters 
spreken over « Brussel » en 
« Federalisme ». 
v o l k s u n i e d a n s a v o n d 

Onze jaarlijkse dansavond 
heeft plaats op zaterrag 13 
maar t in zaal Centrum (aan de 
kerk) . 

merchtem 
grote openbare 
vergadering 

Vrijdag 26 februari om 20 u. 
in zaal « Bowling-Cap », Stoof-
straat Merchtem. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux over « Brussel-Bra-
bant» en senator Wim Jorissen 
over de « Grondwetsherzie
ning ». 

mollem - brussegem 
bal 

Jaarl i jks VU-bal op zaterdag, 
27 februari e.k. Orkest : Peter 
Philips. Zaal : « Alida », Verlo
ren Hoek te Brussegem - Bolle-
beek. 

v i l v o o r d e 

bal 
De afdeling geeft haar bal op 

zaterdag 27 februari, in de zaal 
« Uilenspiegel » Gevaertstraat , 
Vilvoorde Far-West. Orkest : 
« Freddy Sunder ». 

Oost-Vlaanderen 
aalst 
kantonale kolportage 

Zondag 28.2.71, kolportage te 
Herdersem. Samenkomst Café 
Noella, Grote baan, rechtover 
gemeentehuis te 9,30 uur. 

denderleeuw 
suksesrijk bal 

Het bal van de Volksunie 
kende een weergaloos sukses. 

Te 10 u. was de ruime feest
zaal van het H. Kruiskollege 
bomvol gelopen en stonden de 
inrichters voor een haast wan
hopige taak. De ruimste ver
wachtingen werden ver over
troffen. Het werd een sukses 
over gans de lijn. Sfeer en 
stemming waren opperbest. 
Voor velen was vier uur in 
de morgen nog te vroeg om af
scheid te nemen ! 
finalewedstrijd van het 

volksuniekaarterstornooi 
Zevende en laatste kaar t ing 

van het seizoen in café « Kleine 
Uil » op zaterdag 6 maar t van
af 19u30. Inschrijving tot 20u30. 
Talrijke naturaprijzen. 

dosfelinstituut 
oost-vlaanderen 
regionale cyklus 
« Vlaanderen 
morgen ? » 

Het Dosfelinstituut Oost-
Vlaanderen richt vier ak-
tiviteiten in, telkens in 
de zaal Mercator, Stati
onsstraat te St-Niklaas. 
Op 4 maar t om 20 u. : 
« }'oe sociaal is onze soci
ale we^ reving » met in-
Ie'fl'ng door mr. Boude-
wijns. De tweede wordt 
injreleid door M. Copp'e-
ters en Miet Smet met 
als onderwerp « onder-
wüs en maatschappij ver
nieuwing », op donderdag 
18 maar t om 20 u. 

Over « vakbond, esta
blishment of revolutie » 
spreekt een paneel van 
drie mensen op donder
dag 8 april om 20 u. Vier
de aktiviteit op zaterdag 
24 april om 14 u.. Lode 
Claes en E. Mandel be
antwoorden vragen van 
joernalisten en jongeren 
over « neo-kapitalisme 
of nieuwe s t rukturen ». 

Dee 'name : 80 fr. (25 
fr. per afz. aktiviteit) te 
storten pr 91.56.:?! van 
prov. dir. J. De Stopne-
leir .Vossenio 19 te 9210 
Heusden of op nr 60.07.95 
van .T.P. Maes. Verdurme-
straat 6 te 2700 St. Ni
klaas. 

derdermonde (arr.) 
bal 

Heden zaterdag 20 februari 
gaan in de Salamander te Bug-
genhout het arrondissementeel 
Volksuniebal door. Dit jaar 
wordt het nog wat meer dan 
vorige jaren. Daarvoor zorgt 
het orkest van Peter Philips. 
Begin te 21 uur. Toegang 50 fr. 

schellebeile 
bal 

Zaterdag 27 februari a.s., in 
de zaal « CORCELIS-PETIT, 
Doi-p 25. tweede Volksunie
bal van de topafdeling Schelle
beile. Wie niet binnen kan zal 
moeten wachten tot de volgen
de keer. Neem daarom tijdig 
uw kaar t a 50 fr. Orkest Eddy 
Delar. Aanvang te 21 uur. 

gavere 
bestuursvergadering 

Donderdag 25.2 te 20 uur stipt 
bij W. De Rijcke, Scheldestraat 
9, Gavere. Afrekenen lidkaar-
ten en abonnementen ; verde
len taken voor eerste lentebal. 
kolportage 

In samenwerking met Melle 
en Merelbeke : zondag 28.2 te 
Melle : samenkomst Zangershof 
9.15 u stipt. 

gent - eeklo (arr.) 
huguette de bleecker in 
arrond. vu-bestuur 

Guguette De Bleecker werd 
door het arrond. VUJO-bestuur 
voorgedragen als VUJO-afge-
vaardigde in het arrondisse
menteel bestuur van de VU. De 
arrond. VU-raad verklaarde 
zich daarmede akkoord, 
dringende oproep tot 
enkele vu-afdelingen 

De meeste VU-afdelingen 
hebben de lijst met VU-leden 
beneden de 35 jaar reeds door
gestuurd naar VUJO-propagan-
daleider Mark Rummens, Ko
ning Albertlaan, 128, te Gent. 
Toch wachten wij nog ongedul
dig op enkele achterblijvers. 

Alles moet nochtans in ons 
bezit zijn op 1 maar t 1971. 
Daardoor wordt onze jongeren
werking tenzeerste geremd. Wij 
hopen dat ook deze afdelingen 
zo spoedig mogelijk op ons ver
zoek zullen ingaan. Denk er 
aan : naast naam en adres, ook 

; de leeftijd vermelden ! Dank 
bij voorbaat. 

heusden 
v^erkg roep-a kti e ! ! 

Volksunie Heusden vraagt 
dringend medewerkers voor 
kolportages, uitdelen van pam
fletten en andere werkzaamhe
den. Zich wenden : propagan
da : Mw Marie-Jose Lataer-Del-
noy, Hooistraat, 1, Heusden. 

horen, zien en... spreken 
Deze week verscheen in alle 

brievenbussen te Heusden het 
Ie nummer van de 2e jaargang 
van het tijdschrift : « Horen, 
Zien en Spreken ». 

De teksten voor het 2e num
mer moeten ten laatste op dins
dag 9 maar t in ons bezit zijn. 
Graag korte artikeltjes, aan
kondigingen en lezersbrieven 
van onze leden en simpatizan-
ten. 

merelbeke 
bal 

Ons zevende lentebal gaat 
door op zaterdag 3 april om 21 
uur in de zaal Regi, Molenhoek. 
Orkest : Eddy Brun Stars. In
kom 50 fr., familiekaarten 150 
fr., jeugd 30 fr. 

sint-niklaas (arr.) 
kolportages van 
14 februari 1971 

In Bazel (door Kruibeke en 
Bazel) werden 250 nummers 
van het dossier federalisme 
verkocht ; in Haasdonk (door 
de ploeg van Beveren), werden 
184 exemplaren verkocht en 
Sint-Niklaas verkocht 136 num
mers in eigen stad. 

Dit brengt het totaal der ver
kochte exemplaren van « Wij » 
op 1450. 

Eerstvolgende kolportages op 
21 februari te Rupelmonde en 
te Nieuwkerken ; en op 28 fe
bruari in Temse. 

Op 7 maar t 1971 arr. kolpor
tage te Lokeren. 

temse 
geboorte 
Op maandag 8 februari schonk 

mevrouw Mady van Roy-De-
blieds onze penningmeesteres, 
het leven aan een dochtertje, 
Inge. Hartelijk proficiat ! 

vrasene 
amedee verbruggenkring 

Kleinkunstavond met Dimitri 
van Toren. Zaal van de Paro
chiekring, vrijdag 12 maar t 
1971, om 20.30 u. Toegangsprijs 
49 fr. 

welle 
groots dansfeest 

Op 27-2, zaal « Eendracht », 
Dorp. Orkest Actif Club en zan
geres Christly. Ruime parkeer
gelegenheid. 

West-Vlaanderen 
bredene 
pannekoeken 

Heden 20 februari vindt een 
g e z e l l i g pannekoekenf eest 
plaats voor alle leden en simpa-
tizanten en wel om 15u. in de 
Vicogne-hoeve. Toespraak door 
provinciaal raadslid dr. Kris 
Lambert , Oostende. 

de haan 
aktieve leden 

Het gemeentebestuur van 
Klemskerke benoemde onze 
penningmeester Emiel Debacke 
tot voorzitter van het feestko-
mitee. Daarbij werd Werner 
Hendriks verkozen als prins 
Werner I van De Haan. Aan 
beiden onze beste gelukwensen, 
huwelijk 

Ons t rouw lid Laurent Denolf 
t reedt in het huwelijk met mej . 
Anii ta Bruyneel ; aan het jon
ge echtpaar namens al onze le
den de beste gelukwensen. 

de moeren 
voorlopig afscheid 

Op 14 februari vertrok ons lid 
Lieve Bruynoghe (echtgenote 
Feys), dochter van onze kan
tonnale gevolmachtigde Urbain, 
voor twee jaar naar Chili. Pijn
lijk dat onze Westhoek voor 
veelbelovende krachten weer 
geen werk te bieden had ! Wij 
wensen ons eerste lid in Chili 
(want zij wenst dit te blijven 
en ook Westgalm te krijgen) 
veel voorspoed in het ver re 
land. 

gistel 
bestuur 

Als 9e bestuurslid werd op de 
jongste vergadering van ons be
s tuur mejuffrouw Diane Baelde 
uit Bekegem aangewezen, wel
ke aanvaard heeft. We wensen 
haar goed werk : wie weet 
wordt ze nog weldra de eerste 

voorzitster van de afdeling Be
kegem. André Vandecasteele 
neemt de Vujo voor zich. 

houthulst 
coppieters bij ons 

Zaterdag 6 maar t komt volks
vertegenwoordiger M a u r i t s 
Coppieters als gast naar Hout
hulst in het café Rotsebos. Be
gin : 20 u. 30. Toegang vr i j . 
Iedereen welkom. 

koekelare 
bestuur 

Als 12e lid van ons bestuur 
werd in de jongste vergadering 
met eenparige s temmen de 
heer Urbain Vandecasteele ge-
koöpteerd ! We wensen hem 
een vruchtbaar part i jwerk. 

lendelede 
overlijden 

Na een korte ziekte ontviel 
ons ons medelid en lokaalhou
der, de heer Maurice Dewitte. 

Wij betuigen de beproefde fa
milie ons diepgemeend medele
ven. 

middelkerke 
ledenvergadering 

Zéér talri jk (wel 70) waren 
onze leden opgekomen om op 
13 febr. het nieuw bestuur te 
leren kennen. Een toespraak 
werd gehouden over het ge
meentebeleid, door de aange
wezen burgemeester André In-
ghelram, terwijl ook juff. Groo-
taers voorz. VU-St-Lambrechts-
en St-Stevens-Woluwe tot onze 
leden het woord voerde, 
ons bal 

Zaterdag 27 februari jaarl i jks 
bal, met tombola, in de zaal 
« Lido », Kerkst raat 42. Orkest 
« The Ricksons ». Toegangsprijs 
van 30 fr. Iedereen welkom. 

Oostende - veurne -
diksmuide 
ledenslag 

Als eerste arrondissement van 
het Vlaamse land zijn wij klaar-
gekomen met de ledenhernieu
wing, die thans in alle afdelin
gen voorbij is. Het is een schit
terend rezultaat : 95 % onzer 
leden hebben hernieuwd. De 
niet-hernieuwden zijn goed
deels samengesteld uit overle
denen, verhuisden, en enigen 
die geweigerd hebben. Daarte
genover staat dat wij reeds zes
honderd nieuwe leden konden 
begroeten. 
westgalm 

We vragen langs deze weg 
om dat de sekretarissen het af-
delingsnieuws telkens tegen de 
20e van iedere maand op he t 
arr. sekretariaat zouden bin-
nenzenden of -brengen. 

roeselare (arr.) 
arr. kaderdag 

Heden zaterdag 20 februari 
begint om 14 u. in het Vlaams 
Huis te Izegem een op arron
dissementeel vlak georgani-
zeerde initiatiedag voor ge
meentemandatarissen, door het 
Dosfelinstituut. Het referaat 
« Hoe voer ik een pozitieve op-
pozitie ? » wordt gehouden door 
de h. Joost Somers, gemeente
raadslid te St Katheli jne Wa
ver; Fr. De Brul handelt over 
rechten en plichten van een 
gemeenteraadslid. Na elk refe
raat volgt een diskussie. 

Alle mandatarissen en kader
leden uit het arrondissement 
wonen deze belangrijke vor
mingsbijeenkomst bij. 

stene 
federalisme 

Vrijdag 5 maar t spreekt Mark 
Vanhecke voor onze leden en 
belangstellenden over het « fe
deralisme », gevolgd door de
bat. Gelagzaal veiling, Steense-
dijk. Uitnodigingen volgen. 

veurne 
karnavalfuif 

Op zaterdag 27 febr. zal het 
hotel « De Arcaden », Oost
straat, Veurne, waar de VUJO-
Veurne haar « sprankelende 
veurnse karnavalfuif » organi-
zeert, barsten van vreugde. 
Disc-Jockey Yves Martien zorgt 
voor 't lawaai. Gerstenat zal er 
overvloedig aanwezig zijn. Dro
ge levers kunnen terecht in de 
whiskey-bar. Dit alles kun t u 
meemaken tegen 49 f. (BTW 
inkluis) . Volksunieleden kr i j 
gen, op vertoon van hun lid-
maatschapskaart , een gratis 
bierbon. 
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Gemeentekrediet opende nieuw gebouw. 

Hoelang staken ze m Vteille-Montagne al, 
zeg je ? 
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We \ennen allemaal de \ater-van-de-maandag 
morgen, je stapt op de tieni en je ontmoet hem, 
;<? ontmoet allen die met hem aan het vechten 
zijn. En m el\^ prainestationnetje stormen nog 
talri-j\e vechters de rijtuigen binnen, getvapend 
met hjanten. Zij laten zichzelf neerploffen op 
de nog beschi\bare cm2 simihlederen zitban\. 
Echt \unst- en vliegtver\ is dat. Nu grijpen zij 
driftig naar de vijfbladzijden sportnieuws tn hun 
l{rant. De \ursus snellezen begint (oo\ de vrou
wen lezen mee want « Rosita » en « Libelle » 
verschijnen pas morgen). Gelu\l{i.g heeft de sport 
winnaars en verliezers, draws en exaequo's, dus 
}{an de be\vechterij op alle fronten beginnen. Nog 
bekvechtend wriemelen zij zich wat later (m de 
grote stations van Brussel) naar buiten. Op hun 
bureau herlezen zij wat vereenzaamd hun \rant. 

Met monnikengeduld. Vinaal met entoeziasme of 
misprijzen : pracht van een joernalist, weg met 
dte leugenaar van een joernalist. Maandag voor
bij, de strijd IS gestreden, het sportleed is gele
den. Al de vechters \limmen als gelouterden
van-de-sport moeizaam over de piefen van de 
dagen die nu volgen moeten. Met wat napijn : 
dat IS de dag van vandaag geen \ranten-lezen-
leven meer met al die pagina's zonder sport. 
Als de \aters dood zijn,- wordt het leven een
tonig. ï\ blijf echter met mijn \ater leven en 
vechten. Van maandag tot maandag, van i ja

nuari tot I januari. Een l{ompltment voor die 
\ater maar een \omple\s voor mij. fe \ent hem 
natuurltj\, mijn \ater. Het is Hugo de verschril^^ 
\ehj\e, in de wandel Hugo Claus. Soms wil i\ 
zijn telefoonnummer draaien : wer\ jij daar in 
Ten Hole met personeel zoals Rubens destijds ? 

Probeer met mij maar eens alles te lezen wat 
Hugo op de groot-nederlandse papiermar\t gooit, 
op het witte doe\ \leeft en op de bühne neerzet. 
Probeer oo\ maar eens de eti\etjes te plal^en 
op zijn schrijverij. En die eti\etjes zijn er nodig, 
je moet toch wat strategie bedenken als je je 
l^ater doden wil. Als een guerillero dui\t hij over
al op in de literaire flora steeds weer in een an
dere gedaante. En dat zijn geweer steeds van het
zelfde type is, weet je oo\ maar als je vóór hem 
staat. Wat dan oo\ weer niet mogelij\ is, je zou 
een heel stel detel^tieves moeten opstellen tussen 
Nu\erl{e en Amsterdam. 

I\ wil hem met armen en darmen en penne-
sto\ en penis en sjarretel en al tn handen ^rijgen. 
I\ lanceer dus het bericht : Claus is dood. Claus 
is doodgeschreven. 

Ja, tk^ wil óók^ mijn flater l{wijt / 

frans-jos verdoodt 
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